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Aanleiding
Eind maart brengt u een bezoek aan Brazilie In de Braziliaanse maar ook in de

wereldeconomie speelt Petrobras een grote rol Petrobras is een bekende partij
binnen de exportkredietverzekeringsfaciliteit EKV Het kan zijn dat u wordt

aangesproken door ofwel Braziliaanse ofwel Nederlandse partijen die bij het

investeringsprogramma van Petrobras betrokken zijn In dat geval kunt u

aangeven dat we in NL serieus gei nteresseerd zijn en de mogelijkheden voor een

soort fast track binnen de EKV uitwerken

Petrobras olievondst

Petroleo Brasileiro S A Petrobras is een van s werelds grootste olieproducenten
De Braziliaanse staat bezit 55 van aandelen en het is daarmee het belangrijkste

staatsbedrijf van Brazilie In 2007 heeft Petrobras grote olievondsten

virereldkundig gemaakt minstens 50 miljard vaten Deze olievelden liggen voor de

Braziliaanse kust maar wel enkele kilometers onder de zeebodem door lagen
zout en Steen

Exportkred ietve rzekeri ng

Vanuit de Nederlandse staat is het mogelijk om buitenlandse betalingsrisico s die

gepaard gaan metde export van kapitaalgoederen door Nederlandse bedrijven en

de financiering hiervan door banken te verzekeren daar waar de markt dit niet

doet Atradius Dutch State Business ADSB voert de Exportkredietverzekerings
faciliteit namens de Staat uit onder toezicht van de afdeling Exportkrediet

verzekering GT BFB

Actuele betrokkenheid Financien ADSB

Investeringsprogramma Petrobras

In november2011 heeft Petrobras contact opgenomen met ADSB Zij deelde ons

mede dat Petrobras het voornemen heeft de komende vijf jaar voor ca 220 mid

te gaan investeren en voor ca 10 mid daarvan bij Nederlandse bedrijven te

wfillen inkopen Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan pijpenlegschepen van IHC
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Merwede baggerwerk voor de kust door Van Oord of olie aardoppervlak
informatie van Fugro

Petrobras heeft gevraagd of dit mogelijk via de EKV faciliteit te verzekeren is

zodat de kredietrisico s van de exporteur en de bank zijn afgedekt en de

financieringslasten voor Petrobras worden gedrukt

Op dit moment zijn wfij nog bezig met een analyse van Petrobras en de

haalbaarheid van het voorstel van Petrobras Erzijn voor dit nieuwe

investeringsprogramma nog geen contracten getekend met Nederlandse

exporteurs IHC Merwede heeft al wel een contract voor het bouwen van 3

pijplegschepen Deze schepen zijn voor SapuraCrest een Maleisische offshore

contractor die afnamecontracten heeft met Petrobras om voor de kust van Brazilie

oliepijpleidingen te gaan aanleggen

MVO

Integraal onderdeel van een exporttransactie is een MVO beoordeling Hierbij
wordt gekeken naar de reputatie van o a de buitenlandse afnemer en de

Nederlandse exporteur Gezien de omvang van het investeringsprogramma van

Petrobras en de eventuele Nederlandse betrokkenheid wordt door de MVO experts
van Atradius een uitgebreidere beoordeling gedaan dan wanneer het een enkele

transactie betreft Dit MVO onderzoek is inmiddels vergevorderd en beschrijft
Petrobras als een partij die milieu en sociaal beleid serieus neemt
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Betrefl Verslag bijeeiikomst Verzekeringscomite dd 1 november 2012

1 Opening

De Voorzitter open de vergadering om 15 00 uur met de vaststelling van de agenda

2 Notulen

Geen

3 Actielijst Verzekeringscomite

Er staan vier zaken op de lijst waarvan Petrobras vandaag besproken gaat worden De

andere zaken zijn buiten verzoek

buiten verzo6k

4 Bespreking inzake

Petrobras pre underwrittenfacility |lQ 2 6| 10 2 e

10 2 6

10 2 610 2 610 2 6 en

Voorzitter geeft aan dat voor wat betreft de pre underwritten facility er twee items op

de agenda staan de MVO bedrijfsbeoordeling van Petrobras en de Memorandum of

Understanding {MoU Als eerstzal de MVO beoordeling besproken worden

MVO bedrijfsbeoordeling
ADSB geeft aan dat de MVO beoordeling nit twee sporen bestaat te weten 1 de

bedrijfsbeoordeling en 2 de projectbeoordeling De beoordeling die nu voorligt is de

bedrijfsbeoordeling De projectbeoordeling zal pas plaatsvinden als er een aanvraag

binnenkomt voor dekking onder de Petrobras faciliteit Voorafgaand aan de

ondertekening van de MoU met Petrobras dient de Staat in te stemmen met het advies

op basis van de onderhavige bedrijfsbeoordeling

Financien geeft aan dat de beoordeling er goed uitziet en heeft slechts een paar

opmerkingen toevoegingen Financien verzoekt om aanvullend in het eindoordeel op te

nemen dat er vertrouwen is in de corporate governance van Petrobras Dit staat

weliswaar inhoudelijk in het stnk beschreven maar graag ziet Financien dit ook

expliciet temg in het eindoordeel Ook verzoekt Financien om in de Inleiding op te

nemen dat niet alleen is gekeken naar de reputatie van Petrobras op het gebied van
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Date 13 november 2012

Page Nr 2 2

milieu en sociale aspecten maar ook op het gebied van corporate governance De

Voorzitter constateert dat Financien kan instemmen met het advies

MoU

ADSB geeft aan dat Petrobras het voorstel voor een MoU dat ADSB aan Petrobras

heeft gestuurd aardig heeft uitgekleed Het is nu wederom aan ADSB om te reageren

ADSB heeft vooruidopend hierop enkele wijzigingen aangebracht in het nieuwe

voorstel aan Petrobras ADSB heeft haar wijzigingen nog niet met Petrobras

gecommuniceerd en wil dit voorstel graag bespreken

Financien geeft aan dat door de wijzigingen van Petrobras het aandeel van de

Confidentiality Agreement wel erg groot is Is het nu nog wel een MoU Het voorstel

van Financien is om naast section 4 Confidentiality ook de sections 5 Governing
law en 6 Dispute resolution uit de hoofdtekst van de MoU te halen Deze drie

onderdelen dienen te worden opgenomen in een annex van de MoU Op deze manier

blijft de hoofdtekst van de MoU een intentieverklaring zoals Financien en ADSB ook

voor ogen hebben Concrete werkafspraken voorheen ui^ewerkt in Section 2

Consultation Cooperation waaronder informatievoorziening zullen na

ondertekening van de MoU worden afgestemd met Petrobras ADSB kan zich vinden in

het voorstel van Financien Verder geeft Financien aan dat in de MoU ook gesproken
wordt over the Agreement in plaats van de MoU Deze term komt voor in de secties 4

5 6 en in sectie 7 Aangezien sectie 7 in de hoofdtekst van de MoU blijft staan moet de

tekst in 7 2 gewijzigd worden in “77 A MoU is however only a statement ofintent and

sets forth no legal duties or obligations with respect to either Petrobras Atradius or

Insure’

Verder is Financien het eens met de wiizigingen die ADSB heeft aangebracht in het

nieuwe voorstel van Petrobras | 10 2 6 |~ia2 e| Financien en|l0 2 e| 10 2 e | ADSB
zullen nog door de MoU doorlopen om het tekstvoorstel te fime tunen

5 Wat verder ter tafel komt AO afspraken

bulten verzoek

6 Afsluiting

De Voorzitter sluit de vergadering om 16 15 uur
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Eerste lezer

Tweede lezer

Kenmerk Atradius

Onderwerp

Pre Underwritten Kredietfaciliteit Petrobras

MoU Petrobras

nnb

Brazilie

Nnb t z t met pno forma aanvraag

Petroleo Brasileiro S A

nnb

Bank Y financier

voorafgestelde limiet voor de financiering van de

transacties van verschillende Nederlandse exporteurs aan

Petrobras of contractors van Petroras

nnb

maximaal EUR 1 mid waarvan EUR 300 min oud en EUR

700 min nieuw

nnb

Milieutoets MVO Bijzondere reputatie en governance

check

Internationale reQeloevina Wei pro forma aanvraag

exporteur geelst voor voldoende storing en checks

nnb

Dtznrs

Landnaam

Exporteur
Debiteur

Koper
Bank

Transactie

Contractbedrag

Leningbedrag

MS

Aandachtspunten

Betalingstermijn

Beoordeling Landenrisico

Conform voorlegging

Beoordeling Exporteur transactie reqres

N n b Deze zal bij aanvraag fin polls met een pro forma aanvraag bekeken

worden

Beoordeling Debiteur

Risico op Petrobras in den brede de pre salt investeringen en Brazilie uitvoerig
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besproken en acceptabel bevonden conform voorlegging Atradius Bij wijze van

uitzondering gezien de mogelijk hoge exposure op deze debiteuren de

risicovolle activiteiten zijn de reputatie op milieu en sociaal vlak en de

governance van Petrobras vooraf beoordeeld De reputatie en governance zijn
aanvaardbaar bevonden Beide beoordelingen zullen jaarlijks herhaald worden

Wanneer er tussentijds sprake is van een verslechtering van de reputatie en of

de governance kan het eindoordeel van de beoordeling gewijzigd worden Bij een

daadwerkelijke aanvraag voor fin polis is een blik op de businesscase belangrijk

gezien de omvanqriike en risicovolle investerinqen

Beoordelinq Bankenrisico

N n b

Beoordeling overig

De MoU die er nu ligt is nog niet expliciet en maar een heel beperkte

intentieverklaring op hoofdlijnen Een deugdelijke beoordeling dient dan ook te

worden gedaan bij de aanvraag voor een fin polis

Wiiziqingen ten opzichte van voorstel ADSB

De MoU d d 6 november 2012 is de laatste met Petrobras uitonderhandelde

versie Vooral het bedrag en de verdeling 3 oud en 7 nieuw is voor ons

belangrijk De overige modaliteiten met name milieu sociaal en andere

reputatiechecks moeten bij de daadwerkelijke aanvraag dus nog geanalyseerd
worden Liefst hadden we een en ander op voorhand afgekaart en vastgelegd
Helaas voorziet de MoU daar nu niet in en zal ca 90 van de informatie op een

later moment bekeken worden en er daarop geen tijdswinst worden behaald

Rating voorstel ADSB 2

Eventuele opmerkingen

Lange tijd bleef veel onduidelijk Onze wensen werden door Atradius niet goed
vertaald en ook de wensen van Petrobras en de mogelijkheden van een MoU

zeker in hoeverre dit de NLse exporteurs ten goede kan komen bleef heel lang

vaagi Het eindresultaat incl mvo en governance check is naar tevredenheid Nu

maar hopen dat de teken ceremonie in Brazilie met het kroonprinselijk paar veel

spin off genereert voor de NLse bedrijven
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Datum 19 november 2012

Betreft MoU Petrobras Brazilie

Kenmerk Atradius

Pre Underwritten Kredietfaciliteit

Petrobras

Bijiagen
Memorandom of Understanding
d d 6 notrember 2G12

Van uw maatschappij ontving ik het voorstel tot hetopzetten van een

kredietfaciliteit voor de betalingsrisico s die door exporteur pro forma en Bank Y

zuiien worden gelopen op Petroleo Brasileiro S A te Braziiie in verband met de

financiering van de transacties van verschillende Nederlandse exporteurs aan

Petrobras of contractors van Petroras

Het maximaie leningbedrag onder deze faciliteit bedraagt EUR 1 mid waarvan

EUR 300 min oud en EUR 700 min nieuw

De faciliteit is zo vorm gegeven dat Petrobras door het Memorandum of

Understanding bekend is met onze intentie Op dit moment achten wij de risico s

op debiteur Petrobras in den brede en haar reputable op governance en milieu en

sociaal vlak aanvaardbaar Deze reputatiebeoordeling vi ordt jaarlijks herhaald Elke

aanvraag van financier zal het reguliere beoordelingsproces doorlopen voorde

kredietanalyse en milieu en sociale beoordeling op projectniveau

In overeenstemming met de conclusie van de bij de EKV faciliteit betrokken

ministeries blijkens de vergadering van het Verzekeringscomite d d 1 november

2012 doe ik u weten in te akkoord te gaan met de kredietfaciliteit voor Petrobras

Een exemplaar van de laatste versie van de Memorandum of Understanding welke

ondertekend zal wrorden in Brazilie op 23 november a s treft u in de bijiage

DE MINISTER VAN RNANCIEN

namens deze

10 2 e

10 2 e 10 2 e
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Rijkscommissie vcMDr export import en investeringsgaranties

31 oktober 2014

15 00 tot 17 30 uur

Ministerievan Financier Den Ha^

Verslag concept

ianwezigen I 10 2 610 2 e 10 2 e10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 I 10 2 6 Wiebes10 2 610 2 610 2 6

Met kennisga ing alwezig

Zonder tennisgeving alwezig

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6

1 Cpming

A Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukten

schuift aan bij de vergadering en introduoeertzichzelf Hij wil

namensFMO graag deelnemen aan dit overleg De mogelijte rol van FMO komt apart

terug bij agendapunt drie

Met is de laatste vergadering van dhr

genomen

Staatssecretaris Wiebes schuift aan voor punt vier

Dhr | 10 2 e ^huift aan voor punt vijf

Determijnvoor

Dhr 10 2 6

Na de vergadering wordt afscheid10 2 6

is verlopen Zijn termijn wordt niet verlengd Er wordt

nog beketen of zijn opvolger bij de BAM interesse heeft om deel te nemen aan de

vergadering

B Verslag van de ^^^gadering van 4 iuli 2014

Met verslag is ongewijzigd aangenomen Met verslag de vorige vergadering is daarmee

definitief

C Rapportaoe kemciifers EKV

Dhr 10 2 6 licht toe datereenstijging qua omffiten premies is op alleproductgroepen

behalve koersrisico

10 2 6
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Zealseerder besproken heeft ADSB contact gezocht met Kamerfractiesom uit te leggen

waar de EKV voor staat en hoe zij v«rkt I nmiddels zijn er een aantal sessies geA^est met

Kamerleden Ditalles met het doel om de kenniso\«r het instrumentarium te vergroten

De temboodschap hier is de EKV bevordert export creeert banen en kost de

belastingbetalergeen geld

I n de discussle over het onderwerp communicatie wordt verzocht om terughoudend om

te gaan met de media als het gaat om concrete zaken

vraagt aandacht voor de commerciele korte

exportkredietfaciliteiten De^zijn voor vele ondememerszeer belangrijk Spreler geeft

aan dat het hemzorgen baart dater in Nederland alleen nog maar bultenlandse partijen

actief zijn I n de crisis van 2000 trokken die zich zeer snel terug en hadden vele bedrijven

een acuut probleem Spreter pleit dan ook voor een natlonale

kredletverskeringsmaatschapplj die ook om^tpolis^ doet Dhr

aan dat hier geen rol voor de overheid ligt De overheid kan er wel voor zorgen dat het

risico op een situatie zeals in 2009 kleiner wordt Daarnaast kan de overheid een

terugvaloptie bieden mocht dit situatie zich herhalen I n 2009 is dat gedaan via de

Tijdelijk Aanvulling Staatskredietver^tering voor om^tpolissen TASK

vraagt wat er speelt op het gebied van de premiesystematiek Dhr

licht toe dat er wordt gesproken over de mogelijte aanpassing van de

premiesystematiek voor landenklasse nul Opditmomentcirculerenerwrschillende

conceptvoorstellen De verwachting is dat het ^l«r nog een half jaar zal duren voordat er

een definitief voorstel ligt Zodra dit concreter wordt zal decommissiegeinformeerd

worden

Dhr 10 2 e

geeft10 2 e

Dhr 10 2 6

10 2 6

2 Tcurdfaisn

Dhr| 10 2 e [licht toe dat de recente bantentesterg goal is uitgepakt voor Nederland Dit is

een positief bericht Het Iijkt er volgens de spreker op dat het tekort aan financieel

deugdelijte plannen ook een probleem is Verder geeft de spreter aan dat de cijfers uit de VS

goed zijn er en geen overdreven reactie op de tapering’ door de VS is ontstaan Als grootste

risico’szlet dhr I e Ideafremmendegroei in China en Brazilieen dedaling van de

olieprijs De voorzitter voegt toe dat hij vooral ziet dat degroei zal komen uit de export De

mkb kredietvraag is kwakkelend laag Ditgeldt ook voor het eigen vermogen bij mkb ers Dit

maakt het voor kredietverschaffers lastig opereren

2
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3 OtA ikfdinc^ in het irEtfWBtcfiLm

a EKG ^yvik tot nu toe icntiMkkeliiy EKGw^miait

b Mo^ij{B fd FMO

c Upcb^a^xbtqmixws^

a EKG

ln2013zijnerdrieEKG’svooreen tol^bed rag van bijna270miljoeneuroafgegeven In

2014zijner vier EKG’safgegeven Erzijn daarrriBemomenteel ^en garantiesafgegeven

Het gaat hierbij om bijna 680 miljoen euro aan garanties N^t deze afgegeven garanties

lopen er ZB«n toe^ggingen voor ruim 580 miljoen euro stand november 2014 JvG

Dhr | io 2 e^geeftaandat de EKG behoorlijksuooea ol is Het instrument isvooreen flink

deel van degefinancierde EKV transacties dit is de categoric die zich leent vooreen EKG

ook daadwerkelijkgebruikt Daarnaastziet ADSB veel interesse bij kapitealmarktpartijen

Ook wordt de minimaal benodigde transactieomvang kleiner Dit komt onder meer door de

grotere bel«ndheid van het instrument en de Pfandbriefvariant Voor de variant ziet de

spreteral interesse vanaf 1 min Euro De EKG looptformeeleind van hetjaaraf Hetdoel

voor de komende maanden is om de EKG structureel beschikbaar te houden en daarnaast

de4 variant EKG notes verder uit tev\erl«n

b FMO

Dhr io 2 e licht toe dat FMO graag een ste ige relatiewil opbouven met Nederlandse

bedrijven Spreter geeft aan FMO zoekt naar hoe zij het best aanvullend kunnen zijn aan vrat

eral is Met dat doel heeft FMO al vwat verlennendegesprekken gevoerd Een idee kan zijn

dat FMO een rol kan spelen door te participeren in de EKG EKV transacties misschien is

de toegevoegde vwaarde er juist door te focussen op kleine mkb transacties naar landen wear

FMO nu actief isen vraar het haar netv\erk van partnerbanten kan inzetten Mogelijk iser

een toeg oegde v^aarde voor FMO als zij participeert in de ontwi kl«l ingsfase van

projectfinancieringen Verschillendeexporteunsgeven aan blij tezijn met de interesse van

FMO Dhr vraagt hij zich af of er sprakezal zijn van strenge

ontwiktelingscriteria Dhr io 2 e geeftaan dat hij denkt dat dit meezal vallen Er wordt

uiteraard wel geketen naar hoe het zit met milieuaspecten en werkgelegenheid In de praktijk

\Aerkt FMO eerder met uitsluiting^ronden en zullen veel van de huidige transacties in de

portefeuille van ADSB kunnen kwalifioeren Dhr | lO ^ e^juicht het initiatief toeen vraagt

zich af op welte termijn er concrete resultaten te vervwachten zijn Dhr | lo z e^geeft aan

10 2 6
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datals de opiossingen binnen het mandat en de rendementsdcelstellingen van de

aandeelhouders ligt er vrij snel resultaten kunnen zijn Volgensdespreter is het mandaat

best ruim woarbij het wel belangrijk is dat FMO aanvullend aan de markt opereert en de

rendementsdoelstelling gehaald wordt Er wordt afgesproken dat FMO haar ideeen verder

uitv\erkt Flet onderv\erp komt de voloende keer terug op de agenda

c

Dhr | io 2 e~^tzijn presentatie uiteen Spreter geeftaan dater vrat VNO betreft het

afgelopen jaar veel isverbeterd Tegelijkertijd heeft deconcurrentie nietstil ge^ten en sonis

ffilfs nog groterestappen gezet Destappen in het buitenland zijn volgensdespreter vooral

gezet op het terrein van concessionele financiering rentesteun publiete leningen en het

omvormen van instituties Volgensdhr | |is Nederland achtergebleven ten opzicht

de ontwikl«lingen In dediscussiedievoIgtwordtaan^tipt dat het belangrijk isom

feiten concrete deals en PR van andeie landen van elkaar tescheiden Dhr

dat het misschien klopt dat Nederland bepaalde instrumenten niet heeft Dit wil volgens de

spreterechter niet^ggen datexporteursdaarmee in Nederland ookslechteraf zijn

Sommige instrumenten zijn wellicht helemaal niet nodig en sommigedoelen kun jewellidnt

ook opeen andere manier bereiten Ook wil het hebben van instrumenten niet^ggen dat ze

ook gebruikt worden De spreker wijst erop dat hij blij is dat de productvemieuwing die in

Nederland is ingeist ookecht gebruikt wordt en het leidt tot een breder bereik de EKV

geeftaan10 2 6

Er wordt afgesproken dat VNO ^^rder onderzoek doet FI ierbii zal worden gefocust op de

concretiseringen beAriia oerina Het doel is om zo duidelijk mogelijk te krijgen wat er aan

financieringsopties ontbreekten waar de andere publiete instrumenten ook daadwertelijk

leiden tot niet marktconforme financieringsvoorwaarden Dit punt zal de volgende keer

terugkomen De overheid houdt op haar beurt de vinger aan de pols in haar eigen

benchmark

In het licht van concessionele financiering komt ook DRIVE ter sprat® Dectelnemerszijn

op dit moment gereserveerd over de uitvierking De kritische punten zijn onder meer de

beperkte omvang van het budget Daamaast lijkt het idee tespelen om bela^ingheffing in

het ontvangende land te laten plaatsvinden Ditzou direct een flink deel van het budget

kunnen benutten en daarmee Nederlandse bedrijven \A^r op achterstand zetten Ook over

de ongebondenheid is men kritisch Dhr

nemen Er zal de komende periode \®rder worden gesproten over de ontwikkeling van

10 2 6 2biA toe om deze punten mee te

DRIVE

4
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Dhr io 2 e vraogt nog aandacht voor een mogelijk ongelijte speeteld als het gaat om

MVO toetsing Volgensdespreterzouden de intemationale richtlijnen entel een MVO

beoordeling voorschrijven bijexportfinancieringen niet bij exportver^ering Dhr |

geven aan zich hier niet in te herkennen Er wordt afgesproten dat de

betreffende PESO reoelsen de Nederlandsedoorvertalinp van het beleid zullen worden

10 2 6en

rondgestuurd

buiten verzoek

4 Gs^h ^irgrrd deStaatw^r^ Finamen

Dhr Wiebeszet in een kort betoog uiteen hoe hij aankijkt tegen de rol van de o «rheid op

het gebied van exportkredietveratering H ij ziet vooral in een rol voor de overheid als er

sprake is van marktfalen Ook ziet hij een rol in het organiseren van een gelijk speelveld door

intemationaleafspral«n Daamaast isdespreter gevoelig voor het ‘matching’ argument De

spreker maakt een onderscheid tussen een overheidsrol als bankier en ver l«raar H iJ ziet

geen voor de hand liggende rol voor de overheid op het gebied van bankieren omdat daar de

markt in zijn ogen niet lijkt te falen

In de discussie merkt dhr | ]op dat leden van deCommissiepositief zijn over de

vemieuwingen die hetafgelopen jaar hebben plaa^evonden Ook is men positief over de

initiatieven op het gebied van de EKG en FMO Spreter merkt tegelijkertijd op dat de

bedrijven zien dat buitenlandse overheden nietstil zitten Ten opzichte daarvan is het beeld

soms minder rooskleurig Concretevoorbeelden zijn rentesubsidiesen directe leningen die

sommige andere overheden verstrekten Er wordt vanuit de rest van de commissie aan

toegevoegd dat instrumenten beter op elkaarafgestemd kunnen worden Dhr

aan dat FMO wellicht een rol kan spelen

Dhr Wiebesgeeftaan dat de regering het beheersen van het emu saldo en schuld

belangrijk vindt Dit uilgangspunt in combinatie met het uilgangspunt om marktpartijen zo

min mogelijk in deweg te zitten maakt rentesubsidies of directe financiering niet erg voor de

hand liggend Er worden in aangegeven dat het bedrijfsieven mede in het licht wat er de

afgelopen tijd al verbeterd is hun wensen en behoeftescherp op papier zullen tten De

discussie zal daama vervolgd worden

10 2 6

5 ^xtt|yo±£t\J rBM^rgEKV
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Het betreffende memo wordt kort door dhr iQ s e [toegelicht Dit is het laatste memo over

de productvernieuwingsslag die in maart 2014 gestart is Erzijn nog tv\ee openstaande

punten Het idee is om hier zo snel mogelijk o «r te besluilen Het traject is hiermee

afgerond Spreker geeft aan dat het hem goed befallen is hoe dit botum up op basis

input van de gebmiters is of^epakt Spreter benadrukt vender dat het afronden van dit

traject niet betel«nt dat de deur voor verdere productvemieuwing gesloten is De overheid en

ADSBzullen de marktontwikteling scherp volgen Hetzal bijvoorbeeld terugkomen viade

jaarlijkse benchmark Tegelijter geeft despreter aan dat hij er vanuit gaat dat exporteursen

banken ons weten te vinden alszij ergens t^n ^n lopen Er zijn vanuit dat z^l geen

opmerkingen bij het memo

Het tweede onderdeel wi ditagendapunt bestaat uiteen presentatie van de nieuvve

premiecalculator van ADSB DhrJ g ^eeft een korte uitiqg over de nieuwe

premiecalculator De^ isnaaraanleiding van kritischegeluiden wi degebruitersontwikteld

De premiecalculator is beschikbaar op de site van ADSB

6 hkBbaakmmh^MHBbeb

licht kort toe hoe ADSB richting het MKB haar instrumenten actiever wil gaan

promoten V\fear mogelijk doen zij datsamen met de brancheorganisatiesen banten Er is

steun voor de^stap Dhr

nietal heel veel gedaan wordt Dhr | » [geeft aan dat er nueen flinkaantal nieuwe

instrumenten op het gebied van liquiditeit zijn die interessant zijn voor kleinere klanten Dit

moetffi vel verteld worden Het onderv^erp blijft voorlopig op de agenda

10 2 S

vi ndt het een goede step maar vraagt zich ook af of er10 2 e

7 Rnd raegensluitirg

bultsn verzoek
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Rijkscommissievoor export import en investeringsgaranties

Maancteg 2 rneari 2015 15 00 tot 17 30 uur

Ministerievan Financier Den Haag

Verelcg concept

^ianwezigen 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 |[ 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

vervanging ]10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6 I 10 2 6

Met kenni^a ing atwezig 10 2 6 10 2 610 2 6

a Opening
A Itwkamistukl^enmBckkllimi

Erzijn geen ingekomen stukten

presentatie bij punt 4

Group schuiven aan voor punt 5

vergadering Dhr

Financien schuift aan voor een

Nationale Nederlanden

gaat deelnemen aan de

10 2 6

AEGON en10 2 6 10 2 6

10 2 6

stelt zich kort voor

Del 10 2 e [cfelt meedat deformele regeling isgeactuali^rd Er zijn alleen kleine

aanpassin^n Zo is het nu mc^lijk dat special isten larger dan twee termijnen benoemd

blij\en mitszedefunctieopgrond waarvanzeuitgenodigdzijn blijven uitoefenen De

geactualiseerde regeling isgepublioeerd in deStaatecourant

10 2 6

B VcEtsbltira lefslsovan cfe •ysn31cmB 2D14 bii a£l

Het verslag wordt ongavijzigd vastgesteld en isdaarmee definitief

C Bespreten kwartaalraoporlaae EKV tQ4 tbiilaoe 2

Dhr | 10 2 6 baat kort in op decijfers over 2014 Het was een mooi jaar voor

Nederlandse kapitaalgoederenexporteurs Dit isterug tezien in vraag naar verzeteringen

Spreter licht toe dat de verwachtingen voor 2014 wisselend zijn Er zitten nog een aantal

grote projecten in de pijplijn Als de export verder aantrekt zal dit ook effect hebben op de

vraag naarexportkrediet\«rzeteringen Aan deandere kant moet het nog duidelijk worden

wat de ontwiktelingen op de \alutamarkt en de dal ing van de olieprijs betetenen voor de

vraag naar Nederlandse kapltaalgoederen

Spreker meldt ook dat er intemationaal nog steeds gesproten wordt over een

premieslelsel voor dezogenaanxiecategorie ‘nul’ landen DItzIjn degevestigdeeconomieen

Voorultlopend op de uitkomst \an deze onderhandelIngen heeft Nederland vorig jaar
besloten om de nieuvie methodeal te hanteren behalve in situatiesdat de oude retenmethode

goedkoper uitkomt bij BB classificaties Nederland kiest daarmeealtijd de beste van de twee
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methodes niaiw of oud Spreter geeft aan dat als er in de praktijk caasszijn waarbij andere

landen toch scherper lijl«n te pnfzen dat Nederland d it dan kan ‘matchen’ Overigens komen

EKV transacties op de categorie landen niet bijzonder vaak voor I nternationaal is

atgesproten dat publieke \«rzel«raar5alleen actief mogen zijn bij grote vaak 100 mln

transacties

Tourd’horizon

Aan de hand wi een inleiding door dhr | io 2 e [worden deeffecten van de

kwantitatieve verruiming door de ECB Grietenland deeffecten van desituatie in Rusland

en Oekraineen deolieprijsdaling besproken

b Update MKB conmunicatieen productvemieuwingen EKV

Dhr | io 2 e |licht toe v\at de stand van zal«n is Op het terrain van productontwikteling
binnen het domein van de EKV is het volgende veranderd De EKG is na een positieve

evaluatiegecontinu^rd Het product is nu structural onderdeel van het instrumentarium

Voor de ‘notes’ variant wordt op dit moment de documentatie door de juristen uitgewerkt
Dedeel directegarantieen deverlengdewerkkapitaaldekkingzijn beiden in ontwikkeling Het

is de venwachting dat zeer binnenkort over de eerste een beslissing genomen kan worden Los

hiervan is besloten dat het ook mogelijk wordt omzogenaarrxJe ‘interest aArap breal^costs’
mee te kunnen nemen in een financieringspolis Dhr

mogelijk zou kunnen zijn om naast interest a rap breakage costs ook breakage costs voor

iralutaaArapsmeetever^teren Dhr io 2 e sn

worden en dat er bilateraal contact za worden gelegd met Boskalis

Op het terrein van marketing en communicatie worden stappen ges^t Binnenkort wordt

er door een extern bureau door middel van een telefonische enquete onderzocht hoe het staat

met de naams en productbekendheid van de producten van Atradius Dutch State

Business Daarn^t worden er gesprekten gevoerd met FME om te bekijten in hoeverreer

op dit vlak intensiever kan worden samengaA^rkt Mevrouw

het ONerleg o uer de intensie\«resamenwerkingen is blij datdediscussie in de^commissie

hier op een positieve manier aan heeft bijgedragen Dhr

app NL exporteert Viade^app kunnen ondernemerssnel informatie vinden die handig zijn
om o uer de grens te ondememen De applicatie is gelanceerd en zal de komende tijd verder

ontwikkeld worden

vraagt in hoeverre het10 2 e

^ggen toe dat hier naar getKten ml10 2 6

^estigd10 2 8

introduceert de nieuwe10 2 8

c Presentatie jaarlijkse benchmark van de Nederlandse expoitkredietveizekering

MevrouwP [jressnteert de jaarlijkse benchmark van de EKV De benchmark laat

zien dat Nederland als het gaat om de EKV nc^ steeds tot de categorie ‘best of class’

behoort Het gaat hierbij om het terrein van ver^teren Er wordt gemeten op de variabelen

landenbeleid dekkingsbeleid en premies De benchmark maakt inzichtelijk dat veel ECA’s

actiever worden en dat ook Nederland is opgescho^n van ‘insurer of last resort’ naar de

categorie broad supporter’ De benchmark maakt duidelijk dater verschillen zijn qua

productvoorvraarden Het instrument helpt ons naast de feedback wi ondememers om hier

scherpe keu^ te kunnen maten V\fe kijten naar de uitkomsten en nemen het mee in de
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productontwikteling Het laalste hcxsfdstuk ven de benchmark gaat overexportfinanciering

geeft aan dat v\e dit jaar op een empirische manier hebben willen vaststellen

wat het niet aanbieden van publieke financiering deafgelopen 10 jaar voor Nederlandse

ondememers heeft betekend De analyse laat zien de variabele rentes op de Nederlandse

rrarkt in iedergeval lager vraren dan de vasteCIRR Zolang koperdusgenoegen nemen met

een variabele rente zijn^goedkoperuitgeweest dan met de ClRR instrument Dit was de

afgelopen jaren het geval Het is denkbaar dat bij een stijgende rentetrend de vraag naar ^raste

rentes zal toenemen

Ma r 10 2 6

vraagt zich af waarom we toch op een A rating uitkomen als je niet

aan exportfinanciering en rentesteun doet Daamaast vraagt hii zich af hoe je de winst nnoet

zien terwiji hetstreven isom kostendekkend tezijn MevrouwLjMJ^wijst met betrekking
tot heteerste punt dat bij het bepalen van de rating die ook relevant is voor de het behalen

van onze begrotingsdoelstelling de vraag of we wel of niet publiek financieren bevust niet

m^^nomen wordt Omdat ve onze ogen er ook niet voor willen sluiten wordt het wel apart

mee^nomen in de analyse Het positieve premiesaldo kan alleen gezien worden in relatie tot

de risico’s Naar verhouding is het resultaat dan niet bijzonder groot Dhr

aan dat wat hem betreft er niet meer risico genomen zou moeten worden V\fel wijst hij op het

belang wi beschikbaarheid Dhr

is dan de prijs I n dat licht pleit hij voor een model met een kleinereafhantelijkheid van de

banken Dhr

risicoappetite van ADSB omhoog kan H ij ziet vel dat sommige landen in concrete dealsecht

een andere risicoappetite hebben dan Nederland De spreter ervaart dat die in Nederland

lager is dan in andere landen Dhr

NL stronger is op MVO terrein dan andere landen Volgensdespreter is dat wel het ga al

omdat wij anders dan de regels voorschrijven ook transacties met een looptijd koiier cbn

twee jaar toelsen Hij zou graag willen weten hoe on^ procedures ten aanzien van dit

onderwerp zich verhouden tot andere landen Verder vraagt de spreter is af of het misschien

een goed idee is om de volgende tffier de benchmark vieer eens door een externe partij te

laten doen Dhr | iQ 2 e | geeft aan dat volgende jaar er ook weer een beleidsdoorlichting zal

moeten plaata inden Hierin zal ook een rol zijn voor een externe partij Hij gaat dit idee in

dat licht bekijhen De voorzitter roncludeert dat dit een goed fundament voor de

inhoudelijk discussie is Een aantai van de suggestie van de ieden zuiien temgkomen

bij de presentatiesvan de institutioneie beleggersen FMO

Dhr 10 2 6

geef10 2 6

is^ran mening dat beschikbaarheid belangrijker10 2 6

raagtzich af of nuereen gB ulde begrotingsreserve isde10 2 6

geeft aan dat hij het niet als positief ervaart dat10 2 6

d Verzekeraaisals investeerdeis in de EKG

Dhr | io 2 e [van Aegon en dhr | io 2 e ^van Nationale Nederlanden presenteren hun visie

op de markt voor EKG gedekteassets Dhr | io 2 e ^ocust op de marktontwikkelingen op de

het terrein van overheidsbonds Dhr | lo s e^gaat in op de tarakteristieten wi de EKG

Voor beide partijen is het een interessante categorieassets NN heeft al in een aantai

Nederlandse EKG transactiesgeinvesteerd Aegon heeft vooralsnogalleen geinvesteerd in

buitenlandse EGA leningen Zezouden graag veel meer willen doen maar oonstateren dater

weinig aanbod is Spreker vraagt zich af of dit ligt aan een gebrek aan transacties of aan een

andere interesse bij banl«n Spreker ziet dat sommige banken weer langlopende EGA

financieringen op de balans willen houden
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Beide partijen ^en aan graag te investeren in EKG’s Zezijn bij uitstek geinteresseerd in

lange looptijden en hetamortiserend karakter van de leningen de variabele rente isgeen
beaAsar

I n de d iscussie geeft dh r

inderdaad graag viade balanswii financieren Dhr

bij de institutionele beleggersstructureel is De investeerdersgeven aan datzij niet in de

toekomst kunnen kijken maar dat het wat hen betreftde interesaeer is Het past bij hun

langlopende verplichtingen om ook langlopendeassets op de balans te hebben

Overheidspapier dus ook de EKG is juist bij onstuimige financiele markten een belangrijke

categorie beleggingen DhrJ Igeeft aan dat vanuit de kant van de overheid wordt

geprobeerd om het instrumentarium zo vorm tegeven dater \«r5chillende varianten zijn die

recht doen aan de voorkeuren wan verschillende banken en investeerders De overheid

hanteert hier altijd het uitgangspunt dat zij enl«l garant st^t voor het onderliggende

exportkrediet Dit is ter voorkoming wan staatsteun voor de banken Dhr | [geeftaan
dat het ook FMO bestwii onderzoeken of zij e entueel funding kunnen verzorgen

10 2 e aan dat ING de EGA gedekte leningen
10 2 e vraagt zich af of de interesse

e FMO NL bedriifeleven

Dhr I e |ligt in een korte presentatie de doelen \ran FMO toe FMO wil zich sterter

verankeren in Nederland door het bedienen \ran deeconomische agenda ran de Nederlandse

bedrijven Er isditjaareen NL Business divisieopgericht Hij wil een stertere focus op

Nederland met de bestaande FMO producten en denkt na over nieuwe

financieringsoplossingen Dat tan in de vorm ran leningen en garanties risicodragend

vermogen en overheidsfondsen Uitgangspunt hierbij iseen focus op de emerging martetsen

aanvullendheid aan de markt De businesscase is nog in wording maar desprekerziet de

rrarktniche vooralsnog vooral op het terrein van kleinere transacties als die niet bediend

worden door commerciele banian exportfinanciering via FMO’s banlannetwerk investeren

in de EKG en het organiseren samenwerking tussen alle relerante partijen in de vro^ fase

van een project Flierbij is zijn idee dat FMO ervoor zou moeten kunnen zorgen dat het niet

commercieel rendabeledeel wan de projectontwikkelingsfaseopgepaktwordt Dit metals

doel om als meedenkende financier uiteindelijk een totaaloplossing aan de potentiele koper te

bieden bestaande uit een plan en de financiering Omdat dit nooit commercieel rendabel m\

zijn is hiervoor wel budget noodslalijk H ij hoopt dat er support ranuit BZ komt voor de

realisatieran een degelijia projectontwiklalingsfaciliteit Er wordt nu al een pijplijn

opgebouwd met diverse pilot projecten Sprelar geeftaan erg uit te kijken naar het

marktonderzoek van VNO NCW Dit is wat hem betreft bepalend voor de val idatie ran de

marktvraag Bij een positiera uitkomst wil hij de ideeen verder laten uitwerken Qua

vervoigstappen en ideeen heeft dhr | lo a e ^het volgende voor ogen Dit jaar samen met

Atradius DSB en RVO onderzoeken hoe we bestaande producten beter kunnen oombineren

Dit jaar het accountmanagement op N L Business vergroten zodat er een grotere pijplijn en

dealvolume kan ontst^ Tot slot wil despreker kijian of ereen model ontwiklald kan

worden van waaruit publieke projecten kunnen worden gefinancierd In de discussie wordt

van rale kanten aangegeran dat de stap ran FMO verwelkomd wordt Het kan een nutti^

aanvulling worden op de instrumenten van RVOen Atradius DSB Devoorzitter

xtncludeert dat vra dit onderwerp voorlopig op de agenda houden gezien de

interesse
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f Productvemieuwing instiximenten Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking
van BuitenlancteeZaten licht toedat DRIVE in een vergevorderd

stadium op de tekenentafel ligt De vormgeving is in goed overleg gegaan met het

Nederlandse bedrijfsieven en de banten Het is net als ORIO gericht op het ontwiktelen \an

publiel® infrastructuur met een focus op voedsel^terheid water seksueleen reproductieve

gezondheiden klimaat Erzal sprat® zijn van een onderscheid tussen deontwiktelings en

bouwfase Voor de ontwikkelfasezal waarschijnlijk een apart instrument worden ingesteld
Het doel is om voor de bouwfase een instrument 1e mal®n dat flexibel kan worden ingest
zodat er per transactie maximaal 60 min aan publiel® bekostiging gel®l«n kan worden wat

de meest adequate manier is om de financieri ng vorm te ^ven Hierbij kan worden geA®rkt
met subsidies leningen en of garanties Het uilgangspunt is dat het budget 140 tot 180 min

per jaar zo optimaal nrogelijk wordt ingezet I n de discussie wordt gevraag hoe de uitvoering

geregeld zal worden Dhr

Dhr 10 2 9

geeftaan dat deze net als nu belegd wordt bij RVO

vraagt zich af of dit een logische uitvoerder is omdat er sprakezal nnoeiBn

zijn van tennis over ‘financial engineering’ Het is meer dan het toetennen van een simpele
subsidie 1 n de discussie wordt \ras1gesteld dat RVO zich hier goed op moet voorbereiden

Verder concluderen de leden uit het bedrijfsieven dat de ontwikkeling van DRIVE in goede

afstemming heeft plaat^evonden en dat het een stuk beter lijkt tezijn vormgegeven dan

ORIO

10 2 e

Dhr 10 2 e

een koiie tussenstand In spoor 1 en 3zljn
deeerste transactlesafgesloten en er is een pijplijn die gevuld is De faciliteit voor het

ondersteunen van investeringen door MKB bedrijven in ontwikkelingslanden wordt

vormgegeven via een fund of funds Dit spoor is nog in de fase waarin de fondsbeheerder

zoekt naar goede investeringsfondsn Los van DRIVE en DGGF geeft despreter aan dater

binnen BZ nog geverkt wordt aan aanpassin^n van hun financleringsinstrumenten Nade

zomer zal de Kamer hlerover geinformeerd worden Er wordt vasigesteld dat er in ieder geval
nader overlegd zal worden waarschijnlijk via de CEB

V\M betreft het DGGF geeft dhr 10 2 9

g Update rapport vrateisector VN0 NCW

Dhr io 2 e [licht toe dat het nog te vroeg is om een echte discussie te voeren

Onderzoeksbureau Carnegie is nog niet klaar Naafronding van het conoeptrapport wil de

spreker het eerst bespreken met de achterban Daama l®n de presentatie en de discussie in de

Rijkscommissie plaatsvinden

h Rondvraag en sluiting
Geai vtagen Voigmde i«rgadering op 28 September om 15 CX uur
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Hoofdpunten Rijtecommissie 28 September 2015

Aanwezig 10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 e [ 10 2 e 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 610 2 6 10 2 610 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6

Afwezig 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

1 A Opening en mededelingen

en nnaakt zijn termijn10 2 6 vervangt 10 2 6

vol

10 2 6voIgt

zal lidworden van de Rijkscommissie

^zal piv lid worden van de Riltecommissie Mocht 10 2 6

liet kunnen deelnemen dan zal dhrj lO ^ e [vervangen
wordt voor een tweede termijn benoemd als voorzitter

6 Mervrouwl 10 2 6 |sluit aan voor het onderwerp WOB mevrouvtfP io 2 e ^oor de

bespreking van de BERB en de heer|i0 2 e[^oor de presentatie van de app ML exporteert

10 2 6 op6

10 2 66

10 2 66

10 2 6

10 2 66

B De notulen vran de vergaderi ng van 2 maart 2015

6 Deze worden ongewijzigd aangenomen

C Kerncijfers EKV

6 Dhr 10 2 6 heeft een toelichting gegeven over de kerncijfers van de EKV en de meest

reoente productontwikkelingen onder punt 4

2 Tour d’horizon

6 Dhr 10 2 6 [geeft een mondelinge toelichting

3 Toenemend aantai Wet Openbaarheid Bestuif WOB aanvragen

6 Werking van de WOB gedeeld
6 Mevrouwf 10 2 6 |ieeft toegelicht dat bedrijfsgevoeligheid een belangrijke grond in om

informatie uit stukken niet openbaar te maken

6 Er is besproken dat het belangrijk is dat als er een WOB verzoek binnenkomt mbt een

bepaald bedrijf dat hier snel over gecommuniceerd wordt richting dat bedrijf Er wordt in

een detgelijk geval om eens zienswij^ van het bedrijf gevraagd voordat er naar buiten toe

over stukken gecommuniceerd wordt

4 Kerncijfers en productontwikkeling EKV intensivering samenwerking RVO ADSB

FMO

6 Dhr | io 2 6~|heeft een toelichting gegeven over de kerncijfers van de EKV en de meest

reoente productontwikkelingen
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• Volgende vergadering zal Atradius de kerncijfers in een nieuw jasje presenteren Er is

geopperd om hier ook een uitspiitsing te maken naar het gebruik en doorlooptijden van

verschiliende producten en de dooriooptijden van verschiiiende producten

• Er is afgesproken dat in de volgende rapportage ook duidelijk wordt gemaakt welk type

bedrijven op welke manier gebruik rraken van het instrumentarium Waar het kan zo breed

mogelijk {dus bedrijfsieveninstrurrtenten in bredezin

5 Ontwikkeiing in het instrumentarium van BZ

• Er komt een nota richting de Kamer vraarin ook financiering aan bod zai komen De grote

lijnen zijn uiteengezet De presentatie met deschetsen van het beleid is toegevoegd

• De wens is om het met de stakeholders zoals ook VNO verder te ontwikkelen

• Het doel is om de missies het financieringsinstrumentarium effectiever in te zetten

• BZ steunt de ambitie van Atradius om de exporlsector optimaal te ondersteunen hierbij
hoort ook meer aandacht voor communicatie over de mogelijkheden die de overheid biedt

• De posten worden versterkt met regionale business developers die meer N L business

mogelijk moeten maken

• Korte termijn Hoofdlijn is dat het exportinstrumentarium van BZ wordt geintegreerd in een

nieuw op te richten Dutch Ttade and I nvestment Fund BZ geeft aan het instrumentarium te

willen optimaliseren zowel qua economische dienstverlening als qua instrumenten Binnen

de bestaande budgettaire non ODA en institutionele kadets FOM en FIB worden

samergevoegd Hierdoor komt er een loketvoor leningen gatantiesen participaties tbv

investeringen Daarnaast is het idee dat het mogelijk wordt dat kleine tiansacties direct

gefinancierd kunnen worden via het verdisconteren \an wissels naast het DGGF ook in

opkomende markten en ontwikkelde landen

• Verder wordt er nagedacht over het opzetten van een non oda regeling vraarmee het

mogelijk moet worden om het niet commercieel financierbare deel in de vroege fase van

projectontwikkeling van degrond te krijgen {Develop2Build faciliteit voor niet oda

opkomende economieen

• Er is bredesteun voor de intensieveresamenwerking tussen RVO FMO en Atradius DSB

vraarbij bestaande tanalen wel blijven bestaan Het doel iszoveel mogelijk te kanaliseren via

RVO Daarnaast moet er meer gezamenlijk meegedacht worden met de ondernemer {hierbij
moeten de mensen van RVO ook oog hebben voor de nationale progtamma’s omdat die

ook vaakeen opiossing kunnen bieden voor financieringsvraagstukken H ierbij is ook

afgesproken om goed te kijken welke instrumenten nu nietgoed lopen

6 Bespreking prioritEiten VN O inzake het N L exportinstrumentarium

• Dhrj i0 2 e~|vraagt namens VNO aancbcht voor het gelijkespeelveld
• Het ontbreektvratbetreft VNO aaneenCIRR loketvoor renteondeisteuningenaan publiek

her financierin^loket

• DRIVE is vrat VNO betteft te klein Verder iser wat VNO betreft weinig mogelijk voor het

ondersteunen van investeringen en zijn er te weinig mogelijk als het ^t om het afdekken van

wisselkoersschommel ingen

• Er is afgesproken dat de werkgroep productontwikkeling opnieuw bijeen gebracht wordt

Doel is om zo concreet mogelijk te krijgen vraar nog wensen liggen en vraar nog

verbeteringen mogelijk zijn via betere samenwerking bekendheid met producten of
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éBnpassirg van producten). De werkgroep zal deze kffir ffin bredere focus hebben dan alleen 
de EKV. Ook BZ, EZ en de relevante uitvoeringsorganisatie worden betrokken. Er wordt 
ook gekeken of er meer duidelijkheid geschapen kan worden over de cijfers. De werkgroep 
zal terug rapporteren éBn de Rijkscommissie. 

• Er is vanuit de overheid éBng:geven dat er nu gffin bucget is voor een Cl RR instrument. Er
is a3ng:geven dat we de politieke leidirg kunnen informeren over de di�ussie die op dit vlak
gevoerd wordt méBr hier is wel een betere cijfermatige onderbouwing nodig. De leden van de
RC geven ook éBn dat zij er éBn willen werken om de ra;us voor dit instrument beter te
onderboL.Nven.

• De EKG wordt verder doorontwikkeld langs de lijnen die eerder in de vergaderirg besproken
zijn.

• FMO hffift aang:geven dat zij, mits de trans,die pé'St binnen hun mandaat, hun portefeuille
met Nederlandse bedrijven graag wil uitbreiden. Ook wil men meer doen op (early stege)
projectontwikkeling. Dit wordt op dit moment uitgewerkt. Tot slot is FMO bereid om ook
publieke kopers te financieren (zo lang de financiering pé'St binnen hun criteria). Verder
signaleert ook FMO dat het belargrijk is om in ffin vroege féEe duidelijkheid te kunnen
bieden of financierirg mogelijk is.

7. BERB

• Mevrouw! 10.2.e !geeft ffin toelichting. Over 2014 hffift de faciliteit een positief
(cumulatief) resulta3t gerealiseerd. Er is kort di�ussie gevoerd over de mogelijkheid om deze
opgebouwde reserve terug te laten stromen néBr de exporteurs. Financiën hffift a3ng:geven
dat de reserve méBr een relatief kleine buffer vormt die mogelijk in de toekomst nog moet
worden a3rgesproken.

• Er is afgesproken dat de Kamerbrief over de beleidsdoorlichting 2016 wordt doorgestuurd
éBn de leden. Dit is gedaan op 11 november 2015.

8. Presentatie 'app' N L exporteert.

• De app N L exportffirt wordt door dhr.�presenteerd. De app wordt gevoed door
private en publieke partijen en is bedoeld als intera::tieve bron van informatie voor
ondernemers die willen exporteren.

9. Rondvraag en sluiting

• Gffin punten 
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Aanwezig
10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 I 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 Ifverslag

10 2 6 10 2 6Afvvezig
10 2 4

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 610 2 6 10 2 6 en

1 Opening
a I ngekomen stukken en mededelingen

10 2 6 uit de commissia

b Vaststellen hoofdlijnenvetslag van de vorige vergadering
Het verslag is vasigesteld

2 Tourd’horizon

Toelichting door het ministerie \an Financien

De EBRB heeft vanaf 1 mei een nieuwe bewindvoerder

De Al IB begint te draaien NL levert de ‘alternateexcecutive director’ De bank kan op termijn
interessant worden Er is afgesproken dat de procurement van de bank volgens open standaarden

zal gaan NL vindt het belangrijk dat het open procedures zijn zodat het N L bedrijfsieven de

kansen kan pakken

Ontwikkelingen wereldeconomie ongeveer 3 5 procent groei Dit is ongeveer op het

wereldgemiddelda Er zijn grote regionale verschillen Europa is niet slecht maar ook niet

uitbundig China rond de 6 5 Dit is niet slechter dan vervracht

Latijns America en Afrika gaan wel slechter dan venAsacht Dit heeft te maken met de

ontwikkelinger van degrondstoffenprijzen
De VS blijft zich sterk ontwikkelen Zij zijn samen met Azie de motoren voor de groei van de

wereldeconomie

In Rusland ^t het slecht Hier wordt vooralsnogweinig verandering voorzien vanwegesancties
en grondstoffenprij^n

10 2 6

3 Presentatie kerncijfers EKV

Enkele ‘higlights’ uit de presenteitie
Actuele productontwikkelingen naaraanidding van de werkgroep Rijkscommissie

o De regreswerkiaring voorwanprestatie en overfinanciering zijn geschrapt De

verklaring wordt daannee een stukoverzichtelijker
o De dekkingsmogelijkheid voor de herfinanciering van koperskrediet zijn

verruimd Vanaf heden iserdekking mogelijkvoor herjfinancieringtotaan de

ievering van het goed
o De directe garantie deze wordt gebruikt om betalingswissels af te dekken kan

ook ai voor levering worden toegepast

o De premie voor werkkapitaaldekking hoeft \ranaf heden niet meer vooraf te

worden betaald Er wordt vanaf nu een ‘pay as you go’ premie gehanteerd Dit is

een gemakkelijkere manier om de premies te berekenen Ook is er dekking

mogelijk na levering

1
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Er is kort toegelicht wat de dekkingsmogelijkheden op I ran zijn
Er is besproken dat Attadius meerzal inzetten op marketing Het uitgangspunt hierbij isdat

Atradius er zeker van wil zijn dat alle exporteurs die zij kunnen helpen van de opiossingen
afweten en ASDB weten te vinden FME heeft aangegeven erggraagsamen optetrekken richting
haar achterban

Er komt rond de zomer een nieuwe website en er is een ADSB ‘app’ ontwikkeld De nieuwe

website wordt de volgende vergadering getoond De ‘app’ is gemaakt voor medewerkers van

banken en exporteurs die snel willen weten vrat de dekkingsmogelij kheden in een bepaald land

zijn of snel een indicatie willen van de premie
Tot slot is er besproken dat ADSB zich graag wil ontwikkelen tot een pro actieve partij die

exporteurs actief helpt om te exporteren Hier is een project voor gestart en de werktitel is ‘naar

een broad supporter’ Op dit moment heeft dit geleid tot extra inzet op marketing en

communicatie en deeerder genoeiTKie productontwikkelingen Dit wordt verder doorgezet in

2016 Suggestiesen feedback zijn welkom

Er is brede waardering uitgesproken voor deze manier presenteren De voigende keer

vervait de kwartaalrapportage oude stiji en zal ADSB iangs de iijnen van deze presentatie
de actueie kerncijfers en ontwikkeiingen presenteren

4 Bespreken uitkomsten werkgroep Rijkscommissie
De agenda vras breder dan de vorige werkgroep Er is brede steun uitgesproken voor het ‘broad

supporter’ traject ‘No wrong door’ samen optrekken met uitvoeringsorganisaties \an de overheid

en een bredere rol van ASDB als ondersteuner van het bedrijfsieven horen ctaarbij

Desamenwerking met RVO isgemtensiveerd Dit zit hem bijvoorbeeld in het gezamenlijk
voorbereiden van handelsmissies maar ook intensieveresamenwerking bij DRIVE en het

DGGF Daarnaast wordt ergekeken hoeer in de communicatie richting bedrijven meer samen

\on worden opgetrokken
Ook is besproken welke rol FMO kan spelen Er is in ieder geval afg^roken dat er meer

opgetrokken zal worden met FMO FMO{NL business heeft eerder al aangegeven ook

exportfinanciering en financiering op publieke kopers te kunnen aanbieden Daarnaast gaat FMO

meer doen bij de vroege fase ontwikkeling van projecten Flet idee is dat er door de betere

samenwerking tussen ASDB FMO RVO deandere banken en exporteurs nieuwe kansen

ontstaan voor het NL bedrijfsieven
Flet landenbeleid isaan de orde geweest N L probeert meer afesdcffteo Aetezijn Dit betekent

dat we soms lets minder afwachtend zullen optreden en eerder open gaan dan we vroeger zouden

doen om te testen vjat een land waard is I ran en Cuba zijn hier twee concrete voorbeelden

CKehcBCfx^msmsn

Atradius heeft als doelstelling meegekregen om dit jaar een kvrart meer klanten te halen

Er is in toenemende mate interesse van publieke banken zoals de \Aater9chapsbank en de Bank

Nederlandse Gemeenten in het funden van ttansacties voor de N L exportsector Dit gaat meestal

in combinatie met een EKG Flet is een mooi voorbeeld van hoe je door intensievere

samenwerking de lage fundingkosten van deze partijen kunt inzetten voor de kansen van het NL

bedrijfsieven Atradius DSB is met hen in overleg hoe dit verder geintensiveerd kan worden

Nav de werkgroep wordt onderzocht

o Of ADSB een positief verschil kan maken door ook transacties in N L te kunnen

afdekken {het zal in ieder geval onder het NL staatsteunreglme vallen

o Of ADSB ongebonden len ingen zou kunnen afdekken V\fe zien h ier met name een I ink

met klimaatfinanciering

2
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o Of er mogelijkheden zijn om de doorlooptijd bij koersrisicover^kering te verkorten en

vrat de mogelijkheid is om meer te doen in het afdekken van valutarisico’s

o Of we kortlopende betalingsrisico s buiten de EU willen afdekken

Een belangrijk criterium bij de beoordeling van deze ondetzoeken is of we hier tegen acceptabele
risico s toegevoegde vraarde creeren voor het N L bedrijfsieven en of de overheid wel aanvullend

aan de markt opereert

De twee grootste uitdagingen voor de komende tijd zijn
1 Hoe het instrumentarium eraan kan bijdragen dat kleine transactiesgefinanderd blijven
worden De uitdaging zit hem hier om snellere procedures te ontwikkelen Hopelijk lukt dit

doorsamen op tetrekken met de betrokken bank

2 Hoe we met het instrumentarium meer klimaatrelevante financiering mogelijk kunnen

maken De overheid denkt dat door gezamenlijk op te trekken Nederland beter kan inspelen

op de kansen die er zijn De uitdaging voor het bedrijfsieven is om in een vroege fase kansen

tesgnaleren en deze kenbaar te maken

Conclusie de voigende keer komt het wederom op de agendaom de voortgang te

bespreken

Vanuit de commissie is gevraagd hoe het staat met het idee van de Dutch Trade en Investment Board

om publieke en private partijen te laten samenvrerken om M KB er beter te begeleiden bij hun export
De secretaris gaat na hoe het hier mee staat en of het nuttig is om het de voigende

vergadering te bespreken Tot slot Is afgesproken om de voigende vergadering nog een keer

de Ideeen van VNO NCW langs te lopen

5 Internationale veigelljking exportfinancleringsinstrumentarlum

a UfxiabamkcrrBrbtjelactctorliditirigdweiartrzi^CBS

Ditjaarwordtergewerktaan een beleicbdoorlichting over deekv Het doel van de doorlichting is

om de effectiviteit en de efficiency van het instrument aan te tonen De overheid voert het

onderzoek deels zelf uit en deels is het uitbesteed aan het CBS Het CBS berekent op grond van

de ADSB data en hun eigen statistieken vrat de toegevoegde vraarde van de ekv is

b PiesmtBtiejserlijk^benirrBrk van cfe Necbrlancbaexpcrtki Mver^Bhrg
De groep benchmark landen is uitgebreid met Noorwegen Zuid Korea Japan en China

De belangrijkste conclusies zijn als voIgt
o N L heeft in tegenstelling tot de meeste andere landen een structureel groeiende

portefeuille Een steeds groter aandeel van de ECA activiteiten van de Arrangement
leden is niet gereguleerd in de OESO

o Op het terrein van het dekkingsbeleid is er weinig nieuws Het ekv aanbod is relatief

uitontwikkeld er is wel sprake van doorontwikkeling Dit is in NL ook hetgeval zie

eerdere presen taties

o Het landenbeleid is in N L relatief strikt geformuleerd maar N L heeft wel relatief veel

risicovolle landen in de portefeuille

o De onderhandelingen over een nieuw premieakkoord op hoge inkomenslanden lopen op
dit moment nog De premieafspraken die er wel zijn dragen bij aan het level playing field

Er zijn twee casussen onderzocht voor het verkrijgen van meer detailinformatie over hoe

landen daadwerkelijk beprijzen Bij de contanteaannemerij zaakzien wegeen grote
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verschillen in premies op de casus die is uitgevraagd Bij deschepencasusbiijktdatmet
name de Aziatische landen en Noorwegen agressief te prijzen N L kan in voorkomende

gevaiien matchen en in op het vergroten van het geiijke speeiveld door ervoor te

pieiten dat scheepsfinanciering een integraai onderdeei wordt van de intemationaie

afsptaken

\A^t betreft de milieu en sociale beoordeiing geeft ADSB invulling aan het ambitieniveau van de

N L politiek en voert daarom vaker mvo beoordeiingen uit dan vereist is onder de international

regela
Extern onderzoek van piatform Ttadeen Export Finance vraarin verschiilende ECA szijn

vergeieken iaat een beeld zien dat grotendeeis overeenkomt met on^ eigen bevindingeri
In dediscussie is ingezoomd op CIRR Dit instrument is in het verleden afgeschaft Het past niet

binnen het verzekeringsinstrumentarium maar technisch gezien kan de overheid het wei

aanbieden

H et is aan VN O on via haar kanalen voor haar wensen te pieiten De overheid zal

ondersteuning bieden als hetgaatom het aanleveren van feiten en cijfets

Er is afgesproken dat er de volgende keer zal worden gekeken of er achterhaald kan

worden hoe andere landen met defensle gerelateerde transactlesomgaan
Er is afgesproken dat BZ gevraagd wordt de volgende keer te presenteren hoe de BZ

instrumenten zlch verhouden tot die in andere landen

Er is besproken dat met name de Koreanen en de Noren soms lagere premies vragen voor het

ver^keren van schepen N L wii niet over de hele linie voor schepen kruissubsidieren We kunnen

in bepaaidegevaiien wel matchen Verder onderstreept dit het belang van het bereiken van

afspiaken over minimumpremies in de schepen regel ing Hier gaat NL zich nadrukkelijker voor

in^tten

6 Transparantie en communicatie discussie over een proactieverevoorlichting over projecten
Het belang van een duidelijke en transparantie communicatie over het instrumentarium is

besproken De voigendezaken zijn besproken
o Er wordt geprobeerd om vaker naar buiten te treden met de projecten die we

doen

o FM E heeft aangegeven graag samen met VN O en ADSB op te trekken richting
de achterban en de media

o De bedrijven en andere organisaties moeten er zelf zorg voor dragen dat degoede

voorbeelden de pers halen Dit \on soms met een simpel persbericht
o ADSB neemt de lead als het gaat om communicatie richting de ondernemersen

de communicatie oversuccesvolle projecten Ook N GO’S die vragen hebben

kunnen zich melden bij Atradius

7 Update Internationale onderhandelingen
a ActieleatMkkellr^ blnnm cfe Anancpmt wrr Export Csofls pmiies larx^klas^ nul kc^rmitrales

b Ontwikk^ir^ in hst kackr van cfe intsmaticml Wxking Gtap IWG keiacfeiing tot Oiire tt OESO

en Ckt van Parip
IWG De onderhandelingen over toetreding van China lopen via de iWG Er zijn 10

bijeenkomsten geweest Er wordt naeen periode waarin aiieen informatie is uitgewisseid
inmiddels gesproken over echte teteten Het gaat over een brede nieuwe regeling Er wordt ook

gesproken over een nieuwe schepenregeling De teksten zijn gebaseerd op wat in de Arrangement

staat Er is nog niet gesproken over premies en interest rates Nederland wii een schepenregeling
waarin ook afspraken worden gemaakt over deze twee ondenAerpen Op dit moment wordt het

voorzitterschapsteeds doorgegeven tussen VS EUR Braziiie en China De EU heeft voorgesteld
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om te gaan naar een vast voorzitterschap op een vaste locatie om zo de snelheid in het proces te

vergroten

Premies Het gaat over een nieuwe berekening voor premies op vetzekeringen op de rijtete
landen landenklasse nul Het is hetdoel van het Nederlandse voorzitterschap om naenkele

jaren van onderhandeling voor de zomer tot een afronding te komen

8 Rondvraag Geen

5
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Verslag concept

Rijkscommissievoor export import en investeringsgaranties

vrijdag 23^ptember 2016 15 00 tot 17 30 uur

Ministerievan Financier Den Flaag vergaderoentrum 1 Huygensaal

1 Opening
a Mededelingen voorstellen niaiwe leden

Met kennisgeving atwezig 1|l0 2 e10 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 6 10 2 6 10 2 6

p 30fielewijzgfT^

stap van Roy^l Haskoning over naar Friesland Campina Zij wordt10 2 6

opgevolgd door 10 2 6

wordt opgevolgd door Dhr10 2 6 10 2 610 2 6 IS

I 10 2 6 [van 10 2 6

is| 10 2 6 [Algennene Economische Politiek op het minister van

Economische Zaken geworden Hij verlaat de commissiej 10 2 6 nisvoorlopig de

Buitenlandse Financiele Betrekkingen

gaat FMO verlaten Ditzal zijn laatste rijiscommissievergaderingzijn Er

wordt nog overlegd over zijn opvolging

10 2 6

10 2 6

10 2 6

b Vaststellen verslag van de vorige vergadering
Het verslag ongewijzigd aangenomen

2 Presentatie kemcijfers ekv door

Dhr 10 2 6 licht decijfersvan Attadius DSB toe

Er wordt uitgebreid inge^n op de positie van olie en ^ projecten in de portefeuille
io 2 e|iicht zijn visie op de communicatiestrategie en de bijbehorende nieuwe website toe

De vergadering vraagt naar een uitsplitsing tussen grote en kleine transaotie5 [io 2 6jlicht toe dat

80 van de portefeuille bestaat uitgrote deals en 20 procent uiteen verzameling van vele kleine

transacties

10 2 6

10 2 63 Toelichting projecten Buitenlandse Zaken door

Dhr 10 2 6 van Buitenlandsezaken Iicht toe vrat het Dutch Ttadeand Investment Fund kan

bieden aan de exporteurs presentatie is nagestuurd Het komt er kort gezegd op neer dat de

Nederlandse overheid een nieuw financiering^nstrument voor kleine buitenlandse investeringen
en kleinete exportfinancieringen lanceert Deuitvoering isnetals bij het DGGF belegd bij RVO

in samenwerking met Atradius Het instrument is open op alle landen vraar geen sancties gelden

zolang de overige ontwikkelingssamenwerkingsinstrumenten niet van toepassing zijn Ook is het

open voor alle bedrijven ongeacht de omvang er is dus geen harde knip voor het mkb Het

instrument heefttwee pijiers 1 investeringen leningen garanties of eventueel participaties
alien tot € 15 min rijtsbijdrage en 2 exportfinanciering {via het bevoorschotten van wissels tot €

5 min Er is een totaal budget van € 120 min Dit instrument komt tegemoet aan een lang

1
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gekoesterde wens van het bedrijfsieven om meer te dcen aan het financieren van kleinere

transacties

Daarnaast wordt een korte toelichting geven op het werk van de stuurgroep Buijink Het

bedrijfsieven {onder regie van VNO FME NWB en de overheid isgestart met een publiek

private initiatief voor meer handelsbevordering Deze stuurgroep zal medio februari volgend jaar

met concrete aan bevelingen komen Ook

io 2 e ^itten in de stuurgroep Erzijn vier aandachtsgebieden
o Meerjarige programmatischeaanpak ‘prioritaire’ landen waar kansen zijn voor NLse

bedrijven
o Focus op innovatieve bedrijven in het vestigingsklimaat {zowel ‘inbound’ als ‘outbound’

o Gezamenlijke ‘branding’ en promotie
o Financiering

Het teibinet heeftal 10 min uitgetrokken voor dezogenaamde werkplaats’ een publiek private

samenwerking wear onder meer handelsmissieszullen worden voorbereid Dit onderwerp komt

de volgende keer terug op de agenda actiepunt secretaris

en io 2 sio 2 e 10 2 6

4 Presentatie uitkomsten Benchmarl^tudie Buitenlandse Zaken

Mevrouw |i0 2 6|en Dhr i0 2 e presenteren het benchmarkonderzoek van het ministerie van

Buitenlandse Zaken presentatie is nagestuurd De ideeen worden meegenomen bij dediscussie

onder punt 6

5 Toelichting ontwikkelingen ekv door

a ^I ctctjaliditiryekv
Het kabinet zal nog dit jaar de beleidsdoorlichting van de ekv naar de Kamer sturen Via de

doorlichting wordt het EKV beleid geevalueerd Door doorlichting zelf is nog niet deelbaar

maar er is wel alvast een doorkijkje gegeven Op verzoek van de vergadering worden de

definitieve stukken gedeeld als ze openbaar zijn actiepunt secretaris

Een van de conclusies is dat sprake is van marktfalen dus als je de ekv stopt het ten koste gaat
van een deel van de wereldhandel Dus er is imeer dan een level playingfield argument
Het CBS heeft in het kader van deze stud ie berekend wat de toegevoegde waarde van de ekv ia

Deze studie maakt duidelijk dat de ekv aannemende dat de transacties zonder ekv niet vras

doorgegegaan gemiddeld een kvrart procent van het bbp per jaar bijna 20 000 arbeidsjaren

opievert Het gaat hierbij om directeen indirecte werkgelegenheid

Op hoofdlijnen isdeconclusiedat het ekv beleid goed inelkaarzit de beleidsdoelstellingen
worden gerealiseerd en het risicol«idergoed in ellsarzit Dit wordt ook door een exteme

deskundige van het CPB bevestigd Er komt aan bod dat N L op MVO terrein iets strakker dan

andere landen opereert Dit is bewust beleid en NL zetzich er voor in om intemationaal hier een

gelijkspeelveld te realiseren Ookzet NL zich in voor minimum premies voor schepen Beiden

moeten bijdragen aan een gelijkspeelveld
De studie komt met de aanbeveling om te blijven investeren in het betrekken van China Btazilie

en Zuid Afrika in intemationale afspraken Er wordt ookaanbevolen om te blijven investeien in

het verfijnen van de set aan intemationale afspraken bv tav van de financiering van schepen
Ook wordt er aanbevolen dat de ekv meer ingezet zou kunnen worden voor onderwerpen als

klimaatfinanciering
Vanuit de commissie wordt gevraagd of er een aanbeveling instaat over het verstrekken van

exportfinanciering Ditstaat niet in des doorlichting Hetstaat wel in de benchmark en komt

apart aan bod bij agendapunt 6

10 2 6
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b Bs^daontvwkl^iiycp bet tenan \Bnavkqyiy

De overheid gaat haar beleid ten aanzien van omkoping scherper handhaven Zo wordt er

scherper toegezien op een ttansparante infomnatie uitwisseling tussen de klanten en de overheid

bijvoorbeeld als het gaat om de onderbouwing van agentencommissie

6 Toelichting project Nederlandse Financieringsinstelling door

Op verzoek van de ministerraad wordt er gewerkt aan een voorstel om de

finanderinginstrumenten financiering verzekeren garanties anders te organieeren Ook wordt

er gekeken naar de rol en reikwijdte van de publieke sectorbanken Het doel is om meer te

kunnen bieden op het terrein van ‘ondernemingsfinanciering’ en het mo^lijk maken van meer

financiering van maatschappelijkethema szoals bijvoorbeeld de energietransitie
Ook internationale financiering exportkrediet en het bevorderen van internationale expansie van

N Lse bedrijven wordt meegenomen Dit voorstel gaat dus in potentie ook over een publiek

exportfinancieringsloket
Er zal nog de^ l«ibinetsperiode een voorstel komen

De Rijkscommissieis uitgenodigd om input te leveren VNO gaat dat organiseren actiepunt
VNO Dhr | io 2 e~] onstateerteendoorbiaakquaaandachtvoorditonderwerp Dhr ^o^
10 2 6 vraag in hoeverre deze ontwikkelingen worden gedreven vanuit de energietransitie Er

wordt toegelicht dat dit voor een aantal politieke partijen zeker een belangrijk ondervrerp is

Daarnaast hebben de ‘Junkermiddelen’ EFSI eraan bijgedragen dat het belang van een ‘National

RurioticmlBank’tie aandacht krijgt De commissie vraagt zich af in hoeverre verzekeren aan de

orde is BiJ de opdtachtgevers ook politiek heeft dit in ieder geval de aandacht Verschillende

leden geven aan dat het belangrijk lijkt om het zo dicht mogelijk bij elkaar te organiseren liefst

onder ^n dak en dicht bij de overheid Er wordt daarnaast ook op gewezen dat het

verzekeringsmodel nu heel goed werkt De ontwikkelingen worden toegejuicht door de

commissie maar er meet ook wordt voor geiAaakt worden dat de verzekeringscapaciteit

geuraarborgd blijft De banken benadrukken het belang van een herfinancierin^loket Tot slot

wordt er gewezen op het belang van samenwerking tussen de verschillende overheidsuitvoerdera

10 2 6

7 Doomemen VNO lijst met aanbevelingen 16 35 16 50

DhrJ [licht namens VNO toe wat er gerealiseerd ia Deexportkrediet^rantie is verder

doorontwikkeld en de bekendheid is flinkgegroeid er is een mogelijkheid voor publieke

financiering van kleine transacties tot 5 min euro FMO zet zich nadrukkelijker in voor NLse

bedrijven via exportfinanciering en het ontwikkelen van projecten het

financieringsinstrumentarium voor het mkb is vergroot de mogelijkheden voor het afdekken van

nafinanciering is verruimd de premie voor werkisipitaaldekking is versimpeld en er is flink

geinvesteerd in marketing en communicatieen in een betere samenwerking en interactie tussen

verschillende overheidsuitvoerdersen tussen ADSB en degrootbanken Er wordt nog gekeken
naar omzetdekking voor transacties buiten het OESO gebied ekv dekking op binnenlandse

transacties en dekking voor klimaatfinancieringsprojecten Als stip aan de horizon wijst dhr

10 2 6 |nog op het onderzoeken van de mogelijkheden voor ‘publieke herfinanciering’ rente

egalisatie of subsidies en een grotere rol voor FMO richting publieke kopers

Spreker licht toe dat er veel opgepakt is en uit zijn viaardering voor de constructieve dialoog Via

de werkgroep Rijkscommissieen bilaterale vervolg overleggen is goed samengewerkt

De voorzitter concludeert dat er deze kabinetsperiode al met al veel stappen de goede kant op zijn

gest Met name de laatste tijd lijkt het momentum er te zijn De afgevaardigden namens het
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bedrijfsleven hebben gezamenlijke vera1twoordelijkheid om dat vcEt te houden richting 
verkiezingen en forrratie. 1 nbreng en sug:iesties zijn welkom via VNO of secretariaat RC. 

8. Pr899ntatie TteCur1E1zy ExcharçpFurl (TCX) doorl 10.2.e 1(16:50-17:10) 
- 1 10.2.e lpr899nteertzich alsl 10.2.e �an�CXiseenspin-off vanFMO.Hetiseen 

fonds dat wisselkoersrisico's afdekt die in de markt niet afgedekt kunnen worden. Het idee van 
het fonds is dat kopers in ontwikkelingsla::!en beter af zijn als zij een lening krijgen in locale valuta 
(het fonds heeft een ideële achtergrond). 
Idee erochter is dat !:Enken hun leningen kunnen aanbieden in lokale valuta ipv Euro's of US 
dollars. Zo ontstaat er een bescherming tegen koersrisicca:hommelingen. Dit kan ook het aanbod 
van een Nederlandse exporteur en/ of een Nederlandse Financier verbeteren. 
De portefeuille t:estaat uit ca 49 valuta (Ghana, Qrnbodja, etc.). 
TCX leningen zijn altijd langer dan twee jaar. Momenteel biedt men mogelijkheden op 72 landen 
(zie tcxfund.com). 
Dhr.l 10.2.e !geeft drie voorbeelden: 

1) Een consortium transactie met locale subcontractors in Costarica. Klant wil gra,r;i in
locale valuta worden betaald. Terwijl consortium zekerheid wil hebben over kosten in US
dollar. Dit probleem is opgelost via een TCX ha:lge.
2) N Lse multinational wil een introcompa,y loan in dollars terwijl de opbrengsten in
locale valuta zijn. Het risico is gehedged via TCX.
3) Overheidg:ontract in Ghana. De overheid wil alleen gunnen als het controct deels in
Ghan899 CED l's wordt opgesteld. Dit is via TCX gestructureerd.

Dhr.l 10.2.e lziet voordelen voor samenwerking tussen TCX en het Nederlandse bedrijfsleven. 
Het Nederlandse bedrijf kél1 de optie aanbieden van betaling in locale valuta. Voor TCX is het 
aantrekkelijk om zoveel mogelijk diversificatie in haar portefeuille te hebben. 

9. Rondvra,r;i en sluiting
De voorzitter richt een woord van dank aan dhr.l 10.2.e 1 
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Verslag concept

Rijkscommissie voor export import en investeringsgarandes

Maandag 3 apdl 2017 15 00 tot 17 30 uur

Ministerie van Financien Den Haag vergadercentrum 1 Huygenszaal

1 Opening
a Mededelingen voorstellea nieuwe leden

Met ketmisgeving afwezig 10 2 e

vvordt verwelkomt in de commissie De nieuwe Ieden[10 2 e 10 2 e

stellen zich voor10 2 e 10 2 ecn

k Vaststellen verslag van de vorige vergadering
Het verslag is ongewijzigd aangenomenO

2 Presentade keracijfets ekv door

Hcht toe dat 2016 een bijzonder jaai was De pijplijn totale volume uilgereikte poUssen
en dekkingstoezcggkigen bUjft op pijl maar de omvang van het aantal afgegeven polissen is

afgeaomen Er zijn dus veel transacdes waar ekv dekking gewenst is maar die nog niet tot ‘financial

close’ zijn gekomen Het aantal nieuwe aanvragen is afgenomen De schades vaUen mee al blijft de

grote exposure op de olie ea gassector een flink nsico De terugbetalingen op oude schades zijn
historisch hoog De voomaamste drivei is de terugbetaling van schulden door Argendnie Qua

productontwikkeling zijn er vetschiUende zaken in opbouw Hierbij moet worden gedacht aan dekking

op kliraaatfondsen en een snellere manier van het underwdtea van ‘standaard’ transacdes Hierbij
tekent de spreker aan dat de aanvragen verschillend van kaliber en ‘rijpheid’ zijn Het kan voorkomen

dat een grote zaak snel gedaan kan worden terwijl een kleine zaak van een klein bediijf veel maatwerk

vraagt ADSB werkt vanuit de Lnsteek om ook deze laatste categorie te faciliteren al dnjft dit soms de

behandelduur op Oman de VS cn de VAE zijn de toplanden qua uitstaand obligo

10 2 e

10 2 e

Dhr 10 2 e vertelt dat hij als onderdeel van de “Broad Supporter’ strategic twee mensen heeft

vdjgemaakt om acdef naai klanten toe tc gaan Dit laat zich ook zien in het aantal uniefce nieuwe

klanten Dit zijn er 33 In het perspectief van de ekv ca 130 vaste klanten begin 2016 zijn dit er

reladefveel Ook het DGGF draagt hier aan hij

O

Er wordt vanuit de commissie vragen gesteld over de ontwikkeling van het dsicoprofiel van de

portefeuiUe Dhr 10 2 e meldt dat er nog steeds een grote exposure op de olie en gas sector is De

trend is wel dat er meer MKB eis en meer projectfinandedngen in de portefeuiUe komen Verder

worden er vragen gesteld over de mogelijkheid van taiiefsverlaging Dhr lO Z e hcht toe dat de

premies worden vas^esteld in OESO verband De bewegingsruimte is dus beperkt NL hanteert wel

minimumpremies De vraag wordt gesteld of de tarieven na aUe goede resultaten niet across the board

verlaagd kunnen worden in OESO verband Finanden Ucht toe dat NL niet tegen een discussie over

een herijking van de premies is Daamaast heeft NL er voor gekozen om het surplus aan premies te

reserveren voor slechte jaren Het beeld dat er soms is dat aUes wordt afgestort in de algemene
middelen klopt dus niet Daamaast kijkt NL nadmkkeUjker dan in het vetleden naai andere variabelen

dan de premies als middel om exporteurs te ondeisteunen Hierbij kan worden gedacht aan het

verniimde landenbeleid denk aan Argentinie of Cuba of het ondeisteunen van onervaren bediijven

1
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3 Invest NL

a Aigemene toelicbting vaniiic projectteam Invest NL door

rapport ambtelijke werkgroq bijlage 5

b Toelicbting internationale tak

kabinetsbrief bijlage 410 2 e

Dfai I 10 2 e bcht bet rapport en de kamerbrief over Invest NL toe De gedachte achter Invest NL

is dat er een combinade wordt gezocbt tusscn 1 projectontwikkeling 2 de bundeling van

financiermgsregelingen en 3 financiering via de balans van de nieuwe insteUing Via 3 wordt er meer

ruimte gecreeerd voor exportfinanciedng aanvuUend aan de markt Daamaast komt er een CIRR

loket voor leoingen met vaste rentes Verder wordt de EKV aan Invest NL verbonden Hoe dit

precies vorm zal wotden gegeven wordt nog verder ingevuld Vanuit de commissie wordt de rado

acbter de drie onderdelen en de combinade in een loket wordt gedeeld De commissie vraagt zich af

of er al nagedacht is over een verdeling van de 2 5 mid Er wordt vanuit de overheid aangegeven dat

dit nog niet bet geval is Daamaast wordt de viaag gesteld of bet gekozen model niet een te

ingewikkeld governance model heeft opgeleverd Een aantal leden vraagt zich af of een splitsing
tussen bet nadonale en bet internadonale niet voor de band bgt Van de kant van de overheid wordt

aangegeven dat alles wat bet internadonale domein raakt georganisecrd zal worden via de

internadonale JV tussen FMO en Invest NL Dit ligt in bet verlengde van de saraenwerking tussen

FMO Atiadius en RVO die bet afgelopen jaar in gang k gezet Hier bouden Financien en BHOS

invioed op Daamaast komt er een Lnterdepartementale commissie die bet standpunt van de

aandeelhouder in Invest NL voorbereid De commissie geeft aan dat ze denken dat bet

samenbrengen van deze onderdelen al een enorme klus zal zijn Ze hecht er aan dat dit niet

ondersneeuwt onder de nadonale doelen die ook met Invest NL beoogd worden Er wordt

afgesproken dat dit per brief zal worden meegegeven aan de inforraateur van bet nieuwe kabinet

actiepunt secretaiis de brief is ter informatie bijgevoegd

o

4 Toefichting ontwikkelingen ekv door

Dhr 10 2 e licht kort de jaailijkse benchmark toe De benchmark is dit jaar korten dan andere jaren
Dit komt omdat er veel tijd is gaan zitten in productontwikkeling en Invest NL en omdat er met de

komst van een nieuw kabinet en Invest NL veel zal gaan veranderen Financien denk na over een

andere opzet van de benchmark en wil de komende Rijkscommissie met een voorstel komen Er

wordt afgesproken dat dit voorbereid wordt in de werfcgroep Rijkscommissie

De commissie bespreekt dat er steeds meer aandacbt is voor bet AfVO beleid Het aantal viagen dat

daarover gesteld worden neemt toe en dat leidt tot een hogere doorlooprijd van een

verzekeiingsaanvraag Dhr 10 2 e meldt dat er gewerkt wordt aan een nieuwe EKV MVO

beleidsbtief Er wordt afgesproken dat er in de werkgroep apart aandacbt zal zijn voor deze MVO

beleidsbrief en het compbance beleid actiepunt secretaris Dhr 10 2 e geeft aan dat ook NGO’s

betrokken zuUen wotden bij de gedachtevorming over de nieuwe MVO beleidsbtief

10 2 e

O

5 Advies Commissie Buijink

vertelt dat de stuuigroep Buijnk net bijeen is geweest Ze licht toe dat

er een pubbek private Veikplaats’ in de vorm van een aparte sdcbting is opgedcht waadn de

publieke en private partijen gaan samenwerking Het doel van de werkplaats is dat de lelevante

pardjen intensiever gaan samenwerken op het gebied van internationalisering vestigingsklimaat

esportondersteuning handelsmissies strategiscbe reisagenda etc VNO en FME geven aan dat ze

handelsmissies sterk wiUen gaan professionaUseren en het beddjfsleven meet de regie wiUea geven

Mevrouw 10 2 e

2
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Het gaat dan om het voorwerk het stratcgischer inzetten van de missie zelf en betere foUow up Het

advies is nog niet volledig af maar zal over niet al te lange djd aan de informateur worden

aangeboden

6 Roiidvfaag en sluiting
Geen punten

O

o

3
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Verslag concept

Rijkscoramissie voor export import en investeringsgaranties

Woensdag 4 oktober 2017 15 00 tot 17 30 uur

Mbisterie van Financien Den Haag vergadercentrum 1 Huygenszaal

1 Opening
a Mededdingen voorsteilen nieuwe leden

Met kennisgeving aftvezig 10 2 e

De nieuwe leden in de Rijkscommissie zijn

en[ 10 2 e10 2 e

en IO 2e

zij zijn welkom geheten en stelden zich voor Daamaast is het de

10 2 e

10 2 e

eerste bijeenkomst voor 10 2 e 10 2 e

o kon er deze bijeenkomst nog diet bij zijn10 2 e

lij zijn bedanktHet is de laatste vergadeting voor

voor hun deelname aan de commissie Ook is er afscheid genomen van

en hem veel succes gewenst met zijn nieuwe baan

10 2 e10 2 e en

10 2 e

b Vaststellen verslag van de vorige vergadering
Nav het verslag k opgemerkt dat de werkgroep ravo een andere inimlling namelijk een

consultatie van de nieuwe beleidsuit^ngspunten Ujkt te knjgen dan het oorspronkelijke
idee was van aan aantal leden Een aantal leden heeft behoefte om vcrdet te spteken over

de interpretatie en wetkafspxaken van de bestaande regels Er wordt afgesproken dat dit

wordt georganiseetd

2 Presentatie kemcijfers ekv door

licht toe dat er een mooi budgettair jaar wordt gedraaid Het aantal aanvragen dit jaar is

hoog en ook het aantal nieuwe klanten is zowel dit jaar als vorig jaar gestegen met 30 Daamaast is er

een stabiele belangs teUing voor het DGGF

De doorlooptijd is constant maar geeft een zeer licht stijgendc trend aan Dht 1 o 2 e verklaart dit

doordat Atradius al in een vroeg stadium wordt betrokken bij nieuwe aanvragen waardoor de

doorlooptijd longer is Ook het feit dat nieuwe klanten meet aandacht en uitleg behoeven resulteert in

een kngere doorlooptijd In een reactie op de gemiddeldes die door Atradius worden gepresenteeid
verzoeken de leden van de commissie om bij de volgende presentatie ook een spreiding te laten zien

Daamaast vraagt de commissie zich af hoeveel omzet de nieuwe klanten in totaal samen toevoegen

Dit zal worden meegenomcn in de volgende presentatie

bijlage 310 2 e

10 2 e

O

10 2 e3 Tour d’hotizon door

geeft een korte samenvatting van het debat over het moneCair beleid van de ECB en

andere centrale banken In Nederland is veel khtiek op de ECB maar recent zijn er ook geluiden dat

sterk geptoficeerd heeft van het beleid van de ECB Op dit moment loopt QE Quantitative Easing
minimaal tot eind 2017 en de Governing Council van de ECB heeft aangegeven naar verwachting op
26 oktober te besluiten over eventuele verlenging en of afbouw Hiet wordt vaak de vergelijking

getrokken met de welke twee jaar geleden zijn begonnen met tapering alvorens de rente te

verhogen Het vermoeden bij veel marktpartijen is dat wij eenzelfde pad zuUen volgen Tapering
betekent echter vooralsnog ‘minder meet’ de balans van de ECB groeit nog steeds door

herinvesterii^en en nieuwe aankopen alleen het groeitempo de maandelijkse extra opkopen nemen

10 2 e

1
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af De extra aanfcopen moeten ook op een trager tempo woiden gedaan omdat de monetake stimulus

op dit moment tegen bepaalde juridische grenzen aardoopt

Centrale baofciers domineien bet nieuws maar stmcturcle hervormingen in lidstaten en de

infrastructuur projecten van o a exporteurs bepalen de economic oudook uiteindelijk echter het
meest Monetaii beleid heeft een effect van drie tot vijf jaar terwijl handelsafsptaken hervormingen
en versterkingen van de infrastructuui juist op de lange termijn verschil kunnen maken

Veel economen reageren verrast op de groei binnen de eurozone Er wordt vooralsnog gesproken
over een herstel van de eurozone maar na 17 kwartalen van groei kan allicht beter van stabiele groei
worden gesproken De groei binnen de eurozone is breedgedragen en voor een deel ook te danken
aan de groei in bijv Spanje en Portugal Sterkere binnenlandse vtaag investeringen en export dragen
bij aan de grociranung van 2 1 in 2017 en 1 9 in 2018

Azie

De Chinese groei wordt gedreven door publieke en private schuldopbouw stimuleringsbeleid van de
overheid en de hoge kredietgroei S P heeft daarom voor het eerst sinds 1999 de krediedening
China naar beneden bijgesteld AA naar A

De commissie wil graag weten hoe de AIIB werkt en of het Nederlandse bedrijfsleven haar voordeel
met deze nieuwe investeringsinstelling kan doen De AIIB is een zogenoemde ‘new kid on the block’

en er is met enorme vaart aan de slag g^aan om zich als insrituut op te zetten Een belangrijke inzet
ook vanuit NL is om te waarborgen dat de AIIB bij projecten een deugdelijke aanbesteding uitvoert
Het bedrijfsleven vraagt hoe wij als NL het best kunnen positioneren tav tenders die nu worden

ui^eschreven door AIIB Er is afgesproken dat

Ovan

foUow up gesprek wordt georganiseerd met
Fin behartiger aandeelhoudersbelangen en BHOS waarbij bedrijven en VNO FME de strategic
kunnen bespreken acdepunt

er een

4 Actuele ontwikkelingen Invest NL bijiage 4

De voorgenomen oprichting van Invest NL in januari 2018 is optimistisch Op dit

Invest NL aan de vooravond van het wettelijke craject De eerste stap hierin zal

intemetconsultatie zijn Er wordt inmiddels veel vooitgang geboekt inzake de iniichting van de

governance en het investenngsbeleid De leden van de commissie vragen om een bevestigtng dat de

insteUing Invest NL op afstand fcomt te staan van de overheid en in de markt zal worden gezet al

corporate organisade en geen nieuwe ZBO

moment staat

een

s een

O
§7 Ontywkfceling CIRR loket

Dhr 10 2 e licht toe dat wordt onderzocht of het CIRR loket kan worden opgezet in nauwe

samenwerking tussen AIIB BNG en NWB Het streven is om het loket vanaf 1 januari 2018
opetadoncei te hebben

6 Terugkoppelingwetkgtoepen Rijkscommissie voorstel benchmark bijiage 5

Van de dde afgesproken werkgtoepen zijn er twee geweest
A In de werkgroep ‘compliance’ zijn twee uicgangspunten afgesproken Er worden geen nieuwe
standaarden getntroduceerd Bovendien zal worden geprobeerd voort te bouwen op werk dat

accountants al meet verrichten dan voorhecn zonder dat te dubbelen Een van de acties op dit gebied
IS om het aanvraagformuher duidelijker te maken Daarbij zal ook worden nagegaan of informatie die

btj eerdere polisaanvragen is opgegeven nog klopt om zo administratieve lasten te verminderen Een

aantal van de leden geeft aan toch bang te zijn voor steeds toenemende drufc en met terugwerkende
kracht toepassen van hogere standaarden

Er is afgesproken dat er een gesprek zal worden georganiseerd tussen overheid zowel Financiele

2
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Markten als EKI ea eea afvaatding van de leden inzake compliance standaardea en de richtlijnen

acdepunt

B In de wer^oep van de benchmark is afgesproken dat er geen jaailijkse benchmark van Financien

zal zijn Wei wordt de TXF benchmark aangekocht Hec rapport TICF zal voor de volgende
bijeenkomst op de agenda staan Er is een groot belang bij het meedoen door bedrijfsleven aan de

questionnaire van TXF Het bedrijfsleven wordt dan ook veizocht om de enquete van TXF in le

vullen zodat deze benchmark de NLsc situatie goed wcergeeft Naast deze benchmark gaat Fin werken

aan een meerjaarlijkse toekomstagenda van de Minister waarover de Rijkscommissie wordt

geconsulteerd en die ook wordt gebruikt om Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties te

informeren

7 Actuele productontwikkeling broad supporter bijlage 7

De Taroad supporter benadering voor nieuwe klanten slaat aan Zie aantal nieuwe klanten Atradius

bhjft voorlopig inzetten op het intensiveren van de communicatie over haar producten onder

exporteurs De twee grote producten die nog in ontwikkeling zijn zijn ‘domestic cover’ en ‘Climate

Investor One’ Wat betreft het laatste Climate Investor One is het project waarbij steun wordt

geboden aan investeerders die een bijdrage leveren aan klimaatrelevante projecten in

ontwikkelingslaaden

Wat betreft ‘domestic cover’ spieekt men over drie vormen waarvan twee biimen bestaande kaders

kunnen worden toegepast Nederlandse eigenaar van schip dat intemationaal wordt ingezet en

terugverdiend Nederlandse garant van kapitaa^oed dat de grens over gaat

De derde voim waarbij NL ekv dekking zou kunnen bieden aan een binnenlands project denk aan

windmolenpark klimaatfinanciering is nog een onderwerp van onderzoek en vergt polideke
besluitvorming De overheid krijgt nog weinig gevoel of er echt behoeftc is in de markt bij deze vorm

van dekking voor klimaat relevante transancties Daarom het verzoek aan bednjvcn om contact te

zoeken met overheid ADSB als er voorbeelden zijn waar deze vorm van dekking belangrijk is

acdepunt

O

8 Ontwikkeling intemadonaal bijlage 7

Er wordt op een aantal fionten onderhandeld over het level playing field en de randvoorwaarden op

intemationaal terrein onder meer in de Internadonale Werkgroep met landen als China Tegelijkertijd
investeert Financien naar het updaten van de scheepsbouwregeling met als doel om premieafspraken
te voorfcomen conform een toezegging aan de Tweede Kamer In het kader van de OESO

pardcipanten is vooral het overleg over compliance relevant De verwachdng is dat afspraken worden

gemaakt die to v de bestaande Nederlandse regels niets toevoegen maar wel de handhaving in andere

landen oaai ons niveau tiHen Denk daarbij aan het verbod op omkoping van prive personen

O

9 Ontwikkeling landenbeleid landenplafonds bijlage 6
In het afgelopen jaar is het landenbeleid op een aantal punten gewijzigd met als doel om het

duidelijker flexibder en klantvriendelijker te maken Zo is de gehanteerde terminologie van het

landenbeleid aangepast en er is een nieuwe systematick voor de vaststelling van de landenplafonds

overeengekomen De terminologie is aangepast van 6 termen naar 5 teimen ‘Geen beleid vastgesteld’
valt vanaf nu onder ‘dekking van geval tot geval’ ‘Geen teguhere dekking’ en ‘dekking opgeschort’ is

samengea’^oegd in ‘dekking bij uitzondering’ Met betrekking tot de nieuwe systematiek voor de

landenplafonds is overeengekomen dat de nieuwe plafonds mechanisch worden bepaald op basis van

de landenkksse en omvang van de export Voor landen in fclasse 0 3 gelden geen plafonds meer mits

deze landen een investment grade rating hebben bij aUe externe rating agencies Fitch S P en

3
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Moody s Plafonds worden gchandhaafd op landen in landenklasse 4 7 en op laaden die weliswaat in

landenklasse 0 3 zitten maar niet bij alle taring agencies een investment grade taring hebben Voor

laatstgenoemde landen betekent dit een plafond gelijk aan dat voor landenklasse 4 De plafonds op
veel landen zullen ook hoger zijn dan vioeger Het hoogste plafond is nu bijvoorbeeld €4 mid dit

was €2 mid

Voor landen waar nog wel plafonds gelden is er een andere manier om naar benutting te kijken zo

wordt o a de netto schade niet meet meegenomen maar alleen nog de poUssen en de

defckingstoezeggingen Het landenplafond geefc de maximale benutting aan Er gelden

signaleringsplafonds die 75 van het landenplafond bedragen De signaletingsplafonds raogen

worden overschreden De eerste transacrie die het signaleringsplafond overschrijdt mag anders dan

voorheen een dekkingstoezegging of een directe polis worden Daarna geldt een

dekkingsadviessituarie De luimte tussen het s^aleringsplafond en het landenplafond mag worden

benut voor de omzetting van defckingsadviezen in polissen totdat het landenplafond is bereikt ADSB

meldt dat de aanpassingen in de komende periodc ztdlen worden doorgevoerd dan volgt ook acrieve

communicatie door ADSB actiepuat
De aanpassingen worden positief ontvangen door de leden van de commissie ADSB merkt op dat de

nieuwe systemariek voor de berekening van de landenplafonds in veel gevallen meet ruimte biedt

maar dat er knelpunten zullen bhjven bestaan Tenslotte nodigt ADSB de leden van de commissie

acrief uit om vragen te stellen

O

Vanuit de leden van de commissie is de vraag of hacrioneel verzekering in bepaalde gevallen c q

samenwerking met private verzekeraars een uitkomst kan bieden om zo onder een bepaald

landenplafond te blijven Vastgesteld wordt dat dit alleen spedfieke uitzonderingsgevallen zou

betreffen en dat voorkomen moet worden dat dit neerkomt op selecticf verzekeren Atradius zegt toe

hietnaar te zullen kijken actiepunt

10 Rondvraag en slutting

Afscheid dhr 10 2 e jju io 2 e en dhr | 10 2 e

O
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Verslag concept

Rijkscommissie voor export import en investeringsgaranties

Woensdag 28 maart 2018 — 14 30 tot 17 00 uur

Ministerie van Financien Den Haag vergadercentrum 1 Vuurtorenzaal

1 Opening
a Mededelingen voorstellen oieuwe leden

Met kennisgeving afwezig 10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 een

De nieuwe leden in de Rijkscommissie zijn I0 2 e Philips Lighting en

Bodewes Shipyards Beiden zijn deze bijeenkomsc verhinderd Daarnaast is het de eerste

bijeenkomst van 10 2 e Rabobank

Het is de laatste vetgadeiing voor

bij zijn vertrek stil gestaan en is hem succes gewenst bij zijn nieuwe hinctie als

10 2 e

10 2 e

O
Aan het einde van de vergadeiing is er10 2 e

10 2 e

k Vaststellen verslag van de vodge vergadering
Geen opmerkingen

2 Terngkoppeling acdeptmten secretaris

a Na de consultatie van het vemieuwde mvo beleidsdocument met zowel bedrijfslevea als ngo’s is het

document behoorlijk bijgcschaafd Financien heeft de samenwerking met het bedrijfsleven en de

ngo’s op dit document als zeer prettig en construcdef en aien en is te\T eden met het resultaaL

Tijdens \T40 CIO gaven bednjven op hun beurt aan blij te zijn met de opstelling van het

departement
h In de vorige bijeenkomst is verzocht om een gesprek tussen Financite en een afvaardiging van de

leden van de Rijkscommissie over compliance Spedfiek zal het onderweip zijn de toetsing van

accountants op de nieuwe richtlijnen en standaarden Dit gesprek zal op zeer korte termijn met de

plaatsvervangend TG worden gepland
f Daarnaast is het beleid van Financien rondom compliance zo goed als af Zodia wij het kunnen

afronden zal er dmv een bijeenkomst met een vertegenwoordiging van de Rijkscommissie dieper
kuimen worden ingegaan op de werkwijze

d Financien zal niet zelf meet een benchmark publiccren m het jaart erslag Er is besloten om de

benchmark van TXF in te kopen Voor de questionnaire van 2017 zijn de data verzameld door het

afhemen van interviews In 2015 deden nog twee NLse respondenten mec in de queshonnaire voor

2017 zijn dit 15 NLse respondenten Daarnaast staat ING in de top 15 intemationale banken en

ADSBindetopl5ECA’s
e Het bedrijfsleven verzocht om een follow up gesprek met de overheid ten aanzien van de tenders die

nu worden uitgeschreven door de AIIB Dit gesprek zou ingaan op hoe het NLse bedrijfsleven zich

tegenover deze tenders kan posidoneren De organisatie van dit gesprek loopt nog
Eveneens loopt het onderzoek nog of andete vadanten van domestic cover wenselijk zijn Er is door

ADSB gevraagd of er voorbeeldtransacties kunnen worden aangeleverd om te zien om het

bedtijfslet^en behoefte heeft aan een tweede variant binnen domestic cover Er zijn tot nu toe slechts

twee voorbeelden aangeleverd die nog niet veel duidelijkheid bieden

O
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Ook het punt otn mogelijkheid te bieden tot fiactioneel ver2ekeren met eventueel een samenwerking
met private financiers heeft mcer duiding noc De gcsprefcken hierover zijn nog

h Tot slot zijn de verzoeken vanuit de Rijkscommissie meegenomen en is de presentatie vanuit ADSB

aangepast

3 Gesptek met de staatssectetaiis Menno Snel

De staatsecretaris start met een terugblik op het ruim drie uur durende AO van die ochtend Hij
resumeert in het kort de belangiijkste vragen die aan bod zijn gefcomen waaronder het mvo beleid en
de vragen rondom het uitfaseren van fossiel Wat betreft dit laatste benadmkt de staatssecretans dat
NL geen sectotenbeleid voert en dat er daaxmee geen achef beleid is op het uitfaseren van fossiel
Er zijn een aantal toezeggingen gedaan aan de Kamer Zo zal de jaariijkse rapportage over

duuizaamheid voor zover dat mogeiijk is worden gekoppeld aan de SDG’s Ook is er een toezegging
gedaan dat er nieuwe instrumenten kunnen worden ontwikkeld die groene projecten aantrekkelijker
kunnen maken De staatsecretaris heeft een ambitic tot vergroening en is bereid het instrumentarium
daar flexibel en proactiefvoor in te zetten

risicomanagement of de toegankelijkheid Door de exporteurs wordt gesignaleetd dat steeds

transaches in de TK werd het cijfer
common approaches Daardoor staat de concurrentiekracht van NL onder druk De staatssecretans

wil dit met zoveel mogeiijk landen tegelijk oppakken en wijst onder meet op de IWG veigadenng die
in mei in Nederland plaatsvindt en waar hij zelf een rol wil spelen De exporteurs voegen hieraan toe

dat de Chinezen steeds vaker de markt dicteren Zij komen vanuit een positie met veel

de overheid waardoor zij erg laag in de prijs kunnen zitten en daarnaast zeer gunstige financieringen
overeen kunnen komen met weinig maar zeer scherpe voorwaarden Voor de Nlse exporteur is het
steeds lastiger om hiermee te concurreten Hierop laat de staatssecretaris weten dat NL zich als het

gaat om finandele slagfcracht niet aan China zal kunnen meten Er is

wanneer we China opnemen in ons speelveld en vanuit daar de onderhandelingen in te gaan

Tegelijkertijd verbeteren we ons instmmentarium en proberen we zo slim mogeiijk goedkope
financiering en een competitieve ekv vanuit NL te organiseren

De leden infoiraeren de staatsecretaris over de positie van het MKB Vooral voor kleine projecten van
10 min of minder is het lastig om financiering te krijgen Hierop stelt de staatsecretaris dat Invest NL

juist voor het makkeUjker bedienen van het MKB zal worden opgericht Tot die tijd heeft FMO
haar cerste 100 min aan projecten bmnen en kunnen bcdrijven zich daar aanmelden

De staatsecretaris sluit af met het ondertekenen van de CIRR overeenkomst De sectorbanken BNG
en NWB ondertekenen samen met de staatssecretaris de documenten en openen liiermee het CIRR
lokct voor de aanvtaag van financiering tegen een vaste lage rente

4 Presentatie kemci|fets ekv door

Het jaar 2017 is met een saldo van 200 rain afgesloten Het bedrijfseconomisch resultaat is gestegen
t o v 2016 en komt neer op 475 min Op dit moment heeft Oman het grootste totaal

landenbenutting wat op ruim 1 4 raid neerkomt De grootte van de portefeuiUe is toegenomen Het
aantal aanvtagen over 2017 is gestegen tot 288 aanvragen ten opzichte
Daarnaast is het goed om te zien dat het aantal nieuwe klanten nog steeds toeneemt Voor de kleine

exporteur bieden ook de regelingen onder DGGF en DTIF hier vaak oplossingen

Tijdens de presentatie vragen de leden of er kan worden nagedacht over een limict op de

behandeltermijn van een transactie De toelichting hierbij is dat de behandeltermijn in uitzonderhjke
gevallen uitschiet tot 160 dagen Het over zo een lange djd werken in onzekerheid van

zonder dat dit ten koste gaat van hetma ar

omeet

34 gerapporteerd niet voldoen aan de arrangement en devan

staatssteun van

meet voor ons te wiiinen

o a

o

bijiage 410 2 e

aan

221 aanvragen in 2016van

een
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dekkingstoezeggLng is onwerkbaai voor het bedrijfsleven Het vet2oek vanuit de Rijkscoaimissie is of

er kan worden nagedacht over een streefteimijn een maximaal aantal dagen waarbirmen transacdes

mogen worden behandeld Dhr 10 2 e antwoord dat die termija vaak samenhangt met noodzakelijke
informade die door de exporteurs zelf wordt ingewonnen Wei goed om hierover na te denkea maar

een beslissing nemen met beperkte beschikbare informade kan natuurlijk ook betekenen dat de

aanvraag wordt afgewezen Exporteurs realiseren zich dat acdepunt

3 Tout d’horizon dooi[
Deze tour d’horizon wordt aangegrepen om terug te kijken op de G20 waai NL voor het tweede jaar

op dj een uitnodiging voor heeft gekregen Wat opviel is dat geen van de landen nog spreekt van een

‘recovery’ maar van een breed gedragen herstel van de mondiale economie Dde risico’s die de groei
kunnen afremmen zijn te snel afbouwen van procyclische beleid in de Westerse landen

protecdonisme vooral VS China en andere risico’s die samenhangen met de digitale wereld zoals

cyberaanvallen en crypto valuta

10 2 e

o Infrastructuur is belangrijk om producdviteit en dus de economie te blijven sdmuleren Daamaast

biedt een betere infrastructuur de wereldbevolking digitale en fysieke toegang tot nieuwe

economieen Om in de infrastructuur behoeftes te kunnen voorzien is het belangdjk dat er naast

pubHek geld ook additionele private partijen worden gemobiliseerd Dat infrastructuur hoog op de

agenda staat van de G20 is een goed teken voor de haodel en export NL heeft tijdcns de G20 haat

expertise en ervaiingen op het gebied van infrastructuur en in het bijzonder met het aantrekken van

private investeringen gedeeld

Voor Europa is het belangrijke thema nog alrijd de Brexit Er is een akkoord bereikt voor de transitie

fase maar de zorgen voor iange termijn blijt en hoe het VK zo dicht mogelijk bij de Europese interne

markt kan blijven zondei ‘de lasten’ te dragen van lidmaatschap van de Europese Unie Europa speelt
deze onderhandelingen hard uit Het poUtieke ge\ Oel is dat het binnen 21 maanden moet goed
komen maar dit is nog niet met zekerheid te bevestigen

Tot slot zijn de belangrijkste punten voor de NLse economie dat ook wij nog steeds een procj^clisch
beleid voeren en dit eigenlijk moeten afbouwen Een groot gedeelte van de economische groei wordt

toegeschreven aan de nog immer aantrekkende woningsector Of dit een inhaalgroei betreft en

nalatenschap is van de finandele crisis of dat dit een duurzame groei betreft is nog onduidelijk
Bovendien is het lopende rekeningen overschot in NL zeer hoog en wordt dit primair gedreven door

de handel VC at uiteraard goed nieuws is voor de leden van de Rijkscommissie want op dat punt gaat

het goed met NL

O

6 Laatste ontwikkelingen Invest NL door

De internet consultatie voor Invest NL staat nog tot 29 maart 2018 open Er zijn tot nu toe al veel

teaches binnengekomen vanuit de belanghebbenden inclusief het bedrijfsleven Dhr 10 2 e

resumeert de drie doelen waan oor Invest NL word opgericht Namelijk voor het ondersteunen van

grote transacdes die de energietranside ten goede komen het leveren van private equity die start ups

kunnen omvormen tot scale ups en het vormeo van een Joint Venture waar Invest NL en FMO

samen instappen om de NLse exporteur te ondersteunen Dit kunnen ook projecten in het buitenland

zijn met een maatschappelijke opgave maar waar geen private finaciering voor is Doordat in de JV
ook programma’s van BHOS worden ingezet zoals DRIVE DGGF en DTIF kan ook de

fmandering voor exporteurs gemakkelijkei tot stand komen

10 2 e 10 2 een

Mvr 10 2 e vult hierop aan dat de dochterondememing van FMO NedLinx haai eerste 100 min

aan projecten heeft behaald Op dit moment wordt gewerkt aan een pijpUjn met transacdes Dit kan
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de vorm hebben van kkssieke exportfinanciering met ADSB dekking maar FTVIO kan ook

oplossingen zoeken waar de ekv geen rol in speelt bijv buitenlandse verzekeraats Dit biedt ook

antwoord op de vraag vanuit de leden waar men zich kan melden met potentiele transacties terwijl
Invest NL nog even op zich laat wachten FMO reageeit hietop dat projecten niet hoeven te

veitragen maai dat ze zich bij dan wel FMO dan wel ADSB kunnen aanmelrlen Mvr | 10 2 e |sn
dhr 10 2 e benadmkken dat de lijnen tussen FMO RVO en ADSB dusdanig fcort zijn dat er met

elkaar wordt geschakeld als dergelijke projecten zich aandienen

7 Presentatie CIRR loket door ADSB BNG NWB

De CIRR staat voor CommercialInterest Rejerence Rate en is een minimale vaste rente die in OESO

verband is afgesproken voor een door overheid gesteunde exportfinanciering De regels rond de

CIRR zijn vastgelegd in de Arrangement Voor EU lidstaten is de Arrangement in de vorm

EU verordening juridisch bindend gemaakt Dit betekent dat als exportkredieten tegen een vaste rente

van minimaal CIRR worden verstrekt er automatisch is voldaan aan regels op het gebied
staatssteun De staat zal de Funding die door de sectorbanken BNG en NWB aan de exportbank
wordt verleend garanderen met een exportkredietgarantie ekg De ekg wordt op een enkel juridisch
punt aangepast voor de CIRR maar werkt hetzelfde als voor variabele rente

van een

van

O

Een vraag vanuit de leden is of de sectorbanken wel zijn ingericht om financiering voor lange
temujaen te verlenen Daar zijn ze inderdaad op ingericht’ sectorbanken financieren veelal pubheke
projecten met vaak een langere looptijd dan gemiddeld Daarnaast is er een continue beschikbaarheid

van liquidc middelen en hier is geen limiet aan De financiering zal op een 50 50 basis tot stand

komen waarbij de exportbank bij beide banken een gelijk deel van de financiering vaststelt Tot slot

vragen de leden in welk opzicht het CIRR loket m NL verschilt van die in het buitenland Met

de lock in’ van de vaste rente kan daar veel eerder dan bij sluiting van het exportcontract

plaatsvinden De respons vanuit Financien is dat onze tegeling zich goed verhoudt t o v andere

regelingen en dat we het CIRR instrument na een jaar evalueren om te zien of het instrument zoals

het nu is opgezet voldoende goed werkt Bij de evaluatie zal de inbreng van de exporteurs het

uitgangspunt zijn acdepunt

name

8 Rondvtaag en sluiting
Dlir l 10 2 e ] wijst bedrijven er op dat nav Bxexit zij hun waardeketens goed in kaart moeten

brengen Hij geeft aan dat Brexit niet alleen EU VK handel treft maar ook handel EU en derde landen O
zoals Canada en Japan kan treffen

Afscheid dhr | 10 2 e ] en aansluitend een informele borrel
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Verslag concept

Rijkscommissievoor export import en in\fisteringsgaranties

Woensd^ 31 oktober 2018 14 30 tot 17 00 uur

Ministerie\ran Financien Den Flaag \ergadercentrum 1 Huygensaal

1 Opening
a Mededelingen voorstellen niajwe leden

Met kennisgeving afwezig
10 2 e en 10 2 e

De nieuwe leden in de Rijtecommissie zijn

10 2 6|10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 e

10 2 e10 2 e en

Daamaast is het de eeiste bijeenkomst voor10 2 e

Philips 10 2 6 en 10 2 6 10 2 610 2 610 2 6

10 2 6

Gegeven het feit dat de voorzitter afwezig is is

voorzitter

De voorzitter heet de nieuwe TG Christiaan Rebergen welkom als gast van de

Rijkscommissie

10 2 6 eenmalig lA^meniend

b Vaststel len verslag van de vorige vei^ering
Geen opmerkingen

2 Welkom aan minister Sigrid Kaag
De voorzitter heet de minister welkom Hij verzoekt de minister of zij onder andere de handelsbrief

wil toelichten in haar introductieaan de Rijkscommissie en het beleid aangaande deze brief uiteen wil

tten De minister is nu een jaar binnen dit Cabinet verantwoordelijk voor de Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking BHOS en voor het einde\an het jaar zal zijeen handelsbrief en een

financieringsbrief presenteren De agenda van haar beleid is opgenomen in de handelsbrief wraarin de

nexus hulp en handel diep verankerd zit Deze nexus is het verdienmodel dat behalveaan de

Nederlandse ookaan deglobale welvaart moet bijdragen Deambitie is om te investeren in een beleid

vraarin duidelijk het Nederlandse bedrijfsieven moet worden meegenomen zowel de multinational als

de mkb er De eerste boodschap van de minister aan de leden is dat ze rekent op de progressieve

houding van private bedrijven De houding van private bedrijven tegenover maatschappelijke

ontwikkeling ziet zij namelijk als veel progressiever dan die van maatschappelijke organisaties Zij

roept het bedrijfsieven op om met Buitenlandse Zaken dieambitie ‘hulp en handel op een goede
manier internationaal neer tezetten Met de boodschap dat Nederland veel kan bieden om degrote

maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat en armoede aan te pakken vanuit een goede

concurrentiepositie en met als resultaat het viaarborgen van extra banen voor het Nederlandse

bedrijfsieven

De handelsbrief omschrijft zij als een actieplan De minister geeft aan dat ze voor de uitvoering van

haar beleid op zoek is naar kansen en dat het ekv instrument daar een van is Het doel is om

bedrijven die de nek uitsteken om projecten van de grond te krijgen in concurrerende en risicovolle

markten te ondersteunen Van de vele instruimenten die beschikbaar zijn is de minister erin

geinteresseerd of dezB nog zijn toegespitst op de uitdagingen van deze tijd Zij nodigt de leden uit om
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een reactie te geven op het actieplan de handelsbrief zoals deze er nu ligt Daarnaast vtaagt ze of

de leden kunnen reageren of het verzekeringsinstmment nog afdoende is met name qua tijdsbeslag en

qua risicoafweging en bereidheid Met betrekking tot onderwerpen als milieu mensenrechten en

omkoping voegt ze daaraan toe dat er met name vanuit Ontwikkelingssamenwerking een beleid van

‘zero tolerance on non compliance’ wordt gehanteerd Ze voegt toe dat een vroege dialoog uitermate

belangrij k is om de risico’s te definieren en hanteerbaar te maken Dat er riaco’s zul len zijn in de

markten waar de leden opereren is evident maar hoe men besluit ermee om te gaan is een keu^ Het

achteraf kunnen laten zien dat de risico’s op tijd zijn aangemerkt en dat er zo adequaat mogelijk mee is

omgegaan is het beleid Er zal nooit worden venAfacht van de private sector dat men alle risico s 21I

vermijden ‘Zero tolerance’ betekent voor de minister het managen van riaco’s en het mitigeren
daarvan H ierna stelt tb de discussie open voor de leden

Ten eerste spreken de leden zich uit over de steeds weer groeiende set aan regels waar zij aan moeten

voldoen Dit maakt niet alleen de geheleaanvraagprocedureen de tenderfase lastiger maar 00kde

uitvoerbaarheid daarvan De ‘due dilligence’ neemt meer tijd in beslag vrat vaak resulteert in een

verslechterde concurrentiepositie De mkb leden in de vergadering spreken eveneens hun zorg uit

over de complexe aanvtaagprocedutes het wordt hen op deze manier moeilijk gemaakt om een

instrument van de overheid te gebruiken Er wordt om veel informatie gevraagd en het mkb heeft te

weinig capaciteit om het uit te laten zoeken De aanvraagprocedures zijn daarmee te ingewikkeld en

te kostbaar geworden Ten tweede blijft er discussie over de definitie van zero tolerance vraarbij de

minister herhaalt dat het hierbij gaat om het rranagen van risico’s vooraf en wanneer ze zich

voordoen en niet om het pertinent vermijden van risico’s Ten derde is de vraag van een van de leden

of het de ambitie is om met het ekv instrument in de top drie van de wereld te staan De minister

geeft aan niet te weten hoe het instrumentarium zich verhoudt in rang tot andere landen Zij heeft

juist daarom een studieaangevraagd van alle beschikbare instrumenten van BHOS mede ook om

inzichtelijk te maken voor de ondernemer wat er mogelijk is met overheidssubsidie De leden reageren

dat de ekv in principe goed verankerd is en goed werkt Dat neemt niet weg dat de factoren zoals

bureaucratie en de groeiende aandacht voor mvo de leden zorgen baren en een eventuele top drie wel

in de weg zitten

Ter afsiuiting laten de leden weten blij tezijn met decompacte formulering van de handelsbrief

Buitenlandse Zaken heeft een aantal goede producten en instrumenten hiermee in de etalage weten te

TBtten Er worden dan ook complimenten gegeven aan de minister niet alleen voor de praktische

inslag van de brief maar ook voor haar optreden in de Rijtecommissie

3 Terugkoppeling actiepunten secretaris

A Het voorstel vanuit Financien en Atradius DSB is om de separate gesprekken over het versnellen

van de behandeltermijn tussen de bedrijven en de accountmanagers van Atradius DSB te

combineren in ^n werkgroep Om daarin de voor en nadelen van een maximum

behandeltermijn te bespreken en met een voorstel richting de Rijlscommisae te komen De

vergadering viaagt wat er gebeurt als een maximum behandeltermijn verstrijkt wordt de ttansactie

dan afgewezen bij gebrek aan volledige informatie en vrat gebeurt er als er daama alsnog
informatie binnenkomt De voorzitter neemt in deze discussie het voortouw en besluit dat er een

voorstel komt voor een maximum behandeltermijn inclusief de praktische werking cbarvan

Nadrukkelijk zal dit een voorstel zijn vanuit Atradius DSB bij de volgende vergadering Fbs op

basis van breed draagviak binnen de Rijkcommissie kan een beslissing worden genomen

actiepunt
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B Tijdens de vorige vergadering isafgesproken dat het CIRR loket zoals dit nu is opgezet binnen

een jaar wordt geevalueerd Bij die evaluatie worden de ervaringen van exporteurs als belangrijke

input gebmikt

4 Presentatie kerncijfers ekv door

a Dhr l io 2 e Igeeft een terugblik over het afgelopen half jaar Hi] vertelt dat het

verzekeringsr^ultaat net als in de afgelopen jaren ruimschoots positief vias mede door een

aantal grote transacties op onder andere de VerenigdeStaten en Kenia Daarentegenzijn de

schades beperkt gebleven rrtet de kanttekening dat er nog een aantal grote claims aan komen In

de komende Jaren zal een trend tezien zijn vraarin schades op private debiteuren zullen

toenemen en recuperaties via de club van F rijs zullen gaan afnemen Er volgen nog twee laatste

betalingsjaren van Argentinie via de club van FSriJs de provenuen zullen daarnateruglopen
b Atradius DSB heeft de modemisatie van de EKG afgerond De procedures zijn aanzienlijk

versimpeld zowel voor deaanvrager als voor Atradius DSB Ook is de premiemethodiek voor

de uitvoering van werken geswijzigd met als uitkomst een lagere premie voor werken met een

langere looptijd Tot slot is een blijvend aandachtspunt het versnellen van het acceptatieproces

en daarmee het verkorten van de doorlooptijd Een voorbeeld hiervan is dat de

aanvtaagformulieren zijn vereenvoudigd en dat deze per het nieuwe jaar in gebruikzullen worden

genomen Atradius DSB geeft aan dat er op dit moment een enquete loopt oncfer nieuwe klanten

Met de uitkomsten daarvan verwacht men beter te kunnen duiden waar verbetering mogelijk is

en in de volgende bijeenkomst zullen die resulteten worden gepresenteerd actiepunt
c DeTXF exporters sun ey 2017’wordt besproken Atradius DSB krijgt nietde beste score in het

rapport maar tegelijkertijd laten de uitkomsten ook tegenstrijdigheden zien De leden leggen veel

vragen ter tafel en de vergadering geconcludeerd dat de survey nog geen compleet beeld geeft Er

worden twee verzoeken gedaan
Ten eerste of des survey in deze hoedanigheid geschikt is om naar de Tweede Kamer te

sturen Zoals in de actiepunten ook is beschreven zal een deel worden meegenomen in een

jaaroverzicht van de ekv

Ten tweede dat jaaroverzicht is een vervanging van de benchmark welke Financien zelf altijd

publiceerde Het verzoek is nu om die benchmark wellicht in een nieuwe vorm toch te

blijven maken actiepunt

10 2 e

5 Tour d Horizon en invest N L door

Dhr | io 2 6~^hetst deeconomischesituatie voor Nederland Europa en de Wereld Om te beginnen
in Nederland waar degroei boven potentieel is terwiji dit in andere delen van de wereld negatief
wordt bijgesteld De oorzaken hiervoorzijn nog steeds de ontwikkelingen op de huizenmarkt en

daamaast de enormestimulering van de economie In Europaspeelt voomamelijkde Brexit en de

handelsoorlog maar men is niet bang voor consequenties op de reele economie Daarentegen geldt dit

niet voor Italie dat net als 25 andere landen een te sterk procyclisch beleid heeft gevoerd De politieke
atuatie is dat Italie drie weken heeft om de begroting aan te passen waarna de Commissie beslist of

Italie in een eKCffisaecfefeff procedure gaat De regering van Italie werkt vooralsnog niet mee er zou een

boete kunnen worden opgelegd en de structuurfondsen zouden kunnen worden stilgezet
Economisch gezien heeft de I taliaanse spread 300 punten bereikt en dat is fors Tenslotte geeft dhr

Heijdra aan dat de wereld wordt beheerst door de Federale Reserve die de rente te snel verhoogd
tot 4x volgend jaar ook oimdat Trump een groot fan is van positieve stimulus Een aantal erergiy

martetewordt daardoor het zvraarst getroffen

I0 2 e

Tot slot voIgt Invest N L en dhr Rebergen geeft kort een toelichting De wet hierover ligt bij de Raad

van State en| i0 2 e | is begonnen aan zijn functie Het internationalegedeelte van Invest NL is
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eerder al uit het wetgevingstraject gehaald omdat daarover nog geen overeenstemming is gevonden
Dit hangt specifiek op hoe I nvest N L en FMO samen in die Joint Venture komen te opereren De

werkdatum voor start van I nvest N L nationaal is vooralsnog voorjaar 2019

I0 2 e6 Compliance door

Mw | 10 2 6 [geeft een samenvatting van het proces betreffende het aanscherpen van het

compliance beleid vanuit Financien In 2016 isgestart met het herzien van het compliance beleid op

de ekv Dezeaanpasang liep gelijk met de onderhandelingen binnen de OESO over de richtlijn op

omkoping voor ekv gesteunde transacties Financien is deze week gefaseerd live gegaan met het

nieuwe beleid Dit betekent dat exporteursen banken eerst deaangepaste verzekeringsproducten
online kunnen vinden en op korte termijn ook de garantieproducten Dit nieuwe beleid bestaat uit

aanpassingen in deaanvtaagformulieten polisvoorvraarden en de introductie van een nieuwe anti

omkopin^verklaring Daarbij vermeldt mw | lo a e ^at het nieuwe beleid van toepassing iis op

nieuwe aanvragen Voor reeds verstrekte polissen verandert er niets De vervrachting is dat de

onderhandelingen in de OESO dit jaar worden afgerond Het nieuwe compliancebeleid sluit aan bij de

tekst van de nieuwe OESO richtlijn en past bij de ambitie van de staat om een zo ‘schoon’ mogelijke
ekv portefeuille te hebben

Degevoeli^eid van dit punt is bekend en ook nade samenvatting van mw | io 2 e [stellen de
leden vragen over de consequenties van het nieuwe beleid De voorzitter is het niet eens met de

uitspraak van Financien dathetvoornamelijkgaatomaanscherping van bestaandeaspecten in de

ver^keringsdocumentatie en dat er niets wezenlijte zal veranderen Met hem spreken de leden zich

uit over de angst dat de reikwijdte van het nieuvre inzagerecht leidt tot onmogelij ke verzoeken van

de staat jegens derden specifiek agenten De voorzitter vindt het daamaast onduidelijk of de staat nu

tot in de lengte der dagen een beroep tan doen op haar inzagerecht ook voor

ver^keringsovereenkomsten die bijv al 10 jaar geleden zijn afgerond Tot slot menen de leden dat

instanceszoals het OM en de FIOD de enige or^nisatieszouden moeten zijn met het recht om

dergelijke onderzoeken uit te voeren Financien benadrukt dat bij een geloofwaardig vermoeden van

omkoping zij gehouden is melding te doen bij het OM

Financien ^t toe dat zij de twee belangrijkste vragen met betrekking tot de reikwijdte van het

inzagerecht en de periode tot wanneer zij zich kan beroepen op dit inzagerecht zullen verifieren bij
advocatenlantoor Houthoff die Financien bij detotstandkomir^ van de aangepaste algemene
voorvraarden heeft geadviseerd
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Verslag concept

Rijkscommissievoor export import en investerings^ranties

\Afoensdag 8 mei 2019 15 00 tot 17 30 uur

Ministerie van Financien Den Haag vergadercentrum 1 Huygenszaal

1 Opening
a Mededelingen voonsteller nieiwve leden

Met kennisgevirg aivvezig FME en Boskalis

De nieuwe leden in deRijkscommissiezijn Jenson Bricking en FMO

De voorzitter heet de Thesaurier Generaal v\elkom als^ op verzoek vsn Financi^

b Vaststellen verslag van de vorige vergadering
Geen opmerkingen

2 Welkom aan de gastspreker presentatie over China als opkomende macht

Het is van steeds groter belang om China te leren kennen In het afgelopen decennia is China^n van

degrootste econctriie^ ter vvereld ^WDrden Haar weteldwijde positie is veianderd van debiteur naar

een van de grootstecrediteuren De totaleeconomie h^ft eer\ omvang van vijf keer die van India nret

een zeer hoge reserve in buitenlancfee valuta

China isgroot gejvorden onder deCPC {deCommunistisshe Fbrtij van China In 2013werd Xi

Jinping verkozen tot president van deVolkstepubliek Onder zijn leidinggeniet China meer

economische vrijheden dan onder zijn voor^^rs De president heeft het zijn prioriteit ^m^t om

degrootsheid van China te heistellen Belangrijhestimuli hiervoor zijn het mondiale tekort aan

infrastructuur w®r China met haar Industrie v^l in kan betekenen een economische rationale om

relaties te hebben met andere landen en een bijdr^ te kunnen leveren aan de nrensheid Het is met

narre het macro economischeelerrent cbt China drijft omdat zij binnenlands vetzadigd is van

producten nnaar de afetmarkt buiten China en specifiek in onbwikkelingslanclen nog groeiend is

Tijdens de discussie brengt de gastspreker n®r voren dat er tjvee divergerende wereldvisies bestaan

Dat onder andere deze verschillende visieservoor zorgen dat deVerenigdeStaten en China op

^spannen voet met elkaar staan De landen hebben funcbmenteel andere ideeen wanneer het gaat om

^lijkheid of ongelijkheid Belangrijher nog regeert de^ h^r economie vanuit het Vrije markt

denken’ en deander vanuit het idee dat de politiek ook dit meet kunnen sturen China is te groot en

heeft een tegroteinvioedom aan voorbij te^an Daarnaast metdeontwiktelin^ndiedeCFCde

af^lopen jaten heeft door^maakt kan het beleid binnen China over tien jaar heel anders zijn

lO Z a
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3 Temgkoppelingactiepunten secretaris

a De RijkscommisBie heeft ^vra^ om een maximale behandbltermijn Atradius DSB zal het

voorstel hiervoor onder agerdapunt 5 toelichter

b De leden hebben verzocht of de benchmark die Financi^ tot voorkort zelf maakte toch kan

blijven besten ewentueel in een aangepaste votm Financi^ en BuitenlandseZal^n zijn van

mening cbt een analyse van de markt en andere ECA’s v\aardevol is Financi^ zal des zomer

andere ECA s benaderen rret de vra^ of zij willen samermerten Voor de volgende ver^dering

ligt er cbn een voorstel vsn esn aanbesteding bij esm externe partij Op dezemanier staat het

opzetten van de benchmark buiten de macht \an de overheid maar is er voldoende rmogeJijkheid
cm testuren op demethodlek en het vaststellen van de parameterswaarbinnen het onderzoek

moetworden uitgevoerd actiepunt
c Atradius DSB geeft aan dat zij onder zijn bestaande en nieuv\e klanten een eigen enquete houden

{gedeeltelijk op soortgelijl« thema’salsv\^r TXF over heeft ^rapport^rd Atradius DSB zal in

de presentatie onder agendapunt 4 de voorlopige uitkomsten toelichten

d Het ministerie van Financien wil mede namens Buitenlandse Zaten vanaf nu elk jaar een

kamerstuk sturen aan de Tweede Kamer Dit stuk zal ‘de Monitor’ worden genoemd en is een

extra mo^lijkheid om de Tweede Kamer actief te informeren over deekv Er zullen niet alleen

voorlopi^ resultaten van 2018 worden gepubliceerd maar er zal ook vooruit worden gekeken
Deeerste ‘Montior’ zal eind mei vwarden gepubliceerd Een belangrijk aankondiging zal zijn cfet

Atradius DSB en Financien vanaf 2020 het ^tal groene transacties en de omvang ctaarvan in de

portefeuille meten Projecten worden ook gescoord op SLdaindibDajdqmmt Gcals SDG’s

Daarnaast zal ook de eraluatie \an het mvo beleid worden aangekondigd

4 I nvest N L intemationaal op verzoek \an de voorzitter is dit agerdapunt verschoven

In januari is besloten en aan Kamer ^cormnuniceerd dat er een apartestaatsd^lneming wordt

opgericht voor de Internationale financier ngsactiviteiten Dest^ en FMO zijn allebei

aanctelhouders van des nieuwe instelling Het voornemen is om eind dit j®r de oprichtingaAet bij
de KarTBr in te dienen w^rrree in 2020 de instelling operational kan zijn

De doelstelling blijft het beter bedienen van het Nederland^ bedrijfeleven door^ loket tecreeren

voor Internationale financieringsbehoeften en of projecten te ondeisteunen met mmtschappelijke

imf^t De instelling heeft als prioriteitde integrateondersteuning voor de Nederlandseondernerrer

Hoavel FMO afdeling NL Business RVO en ADSB hun samenwerking intensiveren willen alle

betrokken partijen gr^ vaart maker De leden vragen zich af v\at er in de tussentijd in akrtachting
van de nieiMe instelling gefinancierd Ian worden Hierop bepleit FMO NL Business darter ruimte

is voor kleine projecten op de balans van FMO en dat er dus nu al financiering mogelijk is

5 Presentatie kemcij fens ekv

a Atradius DSB presenteert de voorlopige resultaten van het afgelopen jaar Het kasresultaat over

2018waswederom ruimschoots positief V\fel waren er in 2018 minder aanvr^er dan in 2017

229 vs 288 maar dergelijkeschommel ingen vonden in deaf^lopen jaren ook plaats

Daarentegen is hetaantal uit^reikte polissen gestegen Deaanvr^n onder DGGF zijn

specifiek interes^t de^zijn ^tegen van 18 ^vragen in 2017 naar 27 aanvr^n in het

afgelopen jaar In 2018 is voor het eenst ^ uitkering gedaan op een contragarantie
b In de vorige ver^dering iser^ verzoek ^daan voor een mogelijke nraximale behandeltermijn

Atradius DSB zal een nnaximale termijn in twee trades invoeren Het afgeven van een

dekkingstoezegging DT moet binnen maximaal zes maanden rond zijn Deze DT kan eventueel

een zo^^mde milieumits bevatten De tweede trede ^t over het afronden van de

beoordeling van de milieu en socialeaspecten en cbar staat wederom zes n^nden nacfettim
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van de DT voor Alsde maximale termijn van zes maanden bijna verstrijkt en deexporteur heeft

nog geen dekkingstoesgging of uitkomst van het mvo ondetzoek gekreger dan heeft de

exporteur het techt om Atiadius DSB te vt^n een beslissing te namen Indien de beslissing

ne^tief isen de ontbrekende infomnatievrordt later alsnog ontvangen heeft deexporteur het

recht te verzoeten tot heropening On^veer 5 van deaanvr^n heeft nu een langere

doorlooptijd dan ^ maanden en slechts 2 van deaanvragen schiet uit tot een maximum van

acht rraanden

c Behaive esm maximale behandel termijn zijn er ook afgelopen jaar andere verbeteri n^ door

gevoerd teneinde de behandelduur te vensnellen en de klantvriendelijkheid te vergroten Dit is

ook duidelijk zichtbaar in decijfens Zo isereen nieuwonline intate formulieren nieuvve

aanvra^formulieren overzichtBlijter en met betere toelichting Daarnaast iser een fesf track

proces voor relatief eenvoudi^ aanvi^en en kijkt Atradius DSB bij klanten die vaek een

garantieproduct aanvragen maar^ teer per jaar rear de due diligence Overigens zullen wel

meer ^vr^n aan de staat worden voor^legd door een wijzigirig in de volmacht

d Atradius DSB ligt kort toe dat in juni de resultaten binnen zijn van een enquete onder 150

respondenten De opmerking van de voorzitter is om de responsrate de komende tijd nog

proberen teverhogen en verzoekt de leden dringend de enquete in te vullen

e De pnesentatiewordt afgesloten n^ de mededeling dat er^ nieuw product beschikbaar komt

de Om^tpolis voor Opkomende Markten OOM In 2019 start een pilot voor de OOM De

OOM richt zich op het verzekeren van kortlopende betalingsrisico’s bijvoorbffild op de

levering van consLtnentenproducten op ‘non investment gtade’ landen Doordat diteen nieuw

v\erkterrein is nr^t een nieuw type risico isgekozen voor een pilot van anderhalf jaar

6 Inzicht in het I nternationaal Strat^isch Overleg {ISO
Voorheen heettedit overleg de Duth TracbBcaxi Het is een overlegwatwordt gefaciliteerd door

Buitenlancte Zaken en fungeert als een publiek privaat strategisch klankbord jan het kabinet op het

^bied van Internationale handel innovatie en investeringsbevordering Onder het ISO valtzcwvel

een ‘private krachtenbundeling’ alseen ‘publiehe krachtenbundeling’ van vetschillende instantiesv\aar

ook de regie’s in zijn vertegenvwoordigt Operationeel wordt het ISO ondensteund door VNO NCW

en iser een werkplek gecre^rd in de bovenste verdieping van het gebouw Er zijn drie groepen

NLinBusiness B2B NL Works ofteirtal dewerkplaats B2G en Ttade Innovate NL G2G

Onder N L Works worden de projecten deadvierhel ij k gecre^rd en on twi kkeld Er wordt gekeken
naarde vraag in demarkt demaatschappelijteuitd^ingenenwatdekansen voor Nederland zijn om

mondiaal op te treden Er zijn acht specifiek geko^ portefeuillehoudens die hun network en hun

tennis kunner verbinden met het ontwikkelen van projecten Een van de grotesuccessen tot nu toe is

het opvolgen van leads die uit een handelsmissie voortkonr^ I n het verleden was hier minder

aandacht voor maar N L Works heeft nu vanuit haar fartnerrol voor de overheid de juiste mix aan

publiek en private middelen ter beschikking

7 Inventarisatiejaarplan
Enkele leden hebben vooraf onderwerpen en thema’s ingea^nden De voorzitter heeft besloten om

tijdens de komende ver^deringen meer focus te leggen op internationaal en alle onderhandelin^
random de ekv en liet^pkyingfald maarookop devetgroening vandeportefeuille De leden

worden ^vta^ om een actieve bijdt^ te blijven leveren op de voor hen relevante onderwerpen en

de Rijkscommissie waar mogelijk te vootzien van discussiestukken

8 Haagse Zaken’

Nationaleen Internationale onlwikkelin^ chrt ingen ons om focus en vemieuwing aan te brengen in

onswerk Een belangrijte ontwikkeling is het toenemende nnaatschappelijk belang van klimaat en

milieu met de bijbehonende mediaaandacht Om de ekv toekomstbestendig te rrsken is Financim
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en Buitenlandse Zal«n van menirg dat er gedifferentieerd worden in het beleid Er zijn daarom

lijnen binnen de verduurzamingsdoelstelling Deestste lijn is het kvralificeten van het positieveeffect
van transasties in de huidige portefeuille op het klimaat Aangezien er internationaal nog ^en

unifornreaanpak is op de taxonomie’ h^ft e n v\erkgroep van Financi^ en Atradius DSB

onderzoek gedaan n^r de beste n^thodeen kwam daarbij uit op het kader van de I FC^tandaarden

zoals ook gebruikt wordt door FMO Tevens zullen aanvr^en worden gesxord op Sj^reble

Dej^qjrmt GbBte{SDG s Detweede lijn stelt het onderzoel«n van de specifiekeeisen en wensen van

groene projecten en hoe wij daar nret onze producten op kunnen aansluiten Klimaat positieve

projecten kunnen narrelijk nietaltijd langs het klassieteafiAegingskadensworden ^legd Dit isgeen
bianco cheque natuurlijk Flnancl^ blljft verantwoordelljkvooreen prudente verzeter^r v\aarbij
kostendekhendheld belangrij k is Sinds medio 2017 benaderen Financi^ en Atradius DSB ^r actief

de banhen exporteuns en netv\erkor^i^ies op zoek naar mogelijkheden om groene ttansacties te

ondensteunen Om dit mogelijk te mal«n is Financi^ bereid om meer nieuween nu nog onbel«nde

risico’s te nemen

De komende veigaderingen zal worden teruggekoppeld over deze ontwikkelin^ Daarn^ zal ook

de voort^g in de internationaleonderhandelingen {0E30 en IWG en het verandetende

fieldeen belangrijk therra zijn
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Verslag concept

Rijkscommissievoor export import en investeringsgaranties

Woensd^ X oktober 2019 15 00 tot 17X

Ministerie^ran Financier Den Haag wrgadercentrum 1 Huygensaal

1 Opening
a Meck^irwi yjofsbllai nsMe lecti

Met tennisgeving af\rt«zig

JPhilips Q
JVNO FME

Roval Haskoning

I0 2 e 10 2 6

ASML 10 2 610 2 6 10 2 6

tVDLRabobank]ING 10 2 610 2 6 10 2 6

IVan OordFinancieringen [
Plaata ervanging

voor

De voorzitter heet^ 10 2 6 fFinancien en| io 2 e ^ADSB welkom op
i«rzoek van Financien

b VaEtsbIlm \efsi3g van cfe vcr^ yjEfgacbhrg
Op pagina drie werd er onder agendapunt 7^ gesprohen over acht

portefeuillehoudersvan het IntemationaalStrategisch Overleg ISO Ditzoudener

^en n^ten zijn
10 2 6 ^ naar aanleiding van het verslag benieuwd naar wat er met de input die

verschillendeexporteurs hebben geleverd met betrekking tot deanti

omkoopverklaring isgebeurd ADSB heeft beloofd hier binnen afzienbare tijd op
terug te komen

10 2 6

BuZa en 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 FMO

2 Terugkoppelingactiepuntendoorsecretaris
a De leden de Rijkscommissie hebben tijdens de vorige vergadering gevraagd om te

overvvegen of de ECA benchmark die Financien tot voorkort ^If maakte toch kan

blijven bestaan eventueel in aangepast vorm Onder agendapunt^ heeft Financien

hier een voorstel voor gedaan
b In de vorige vergadering isge raagd of Financien wat meer kan toelichten over haar

in t bij de International Working Group on Export Finance en het vemieuv\en wn

de Arrangement Dit heeft Financien onder agendapunt vier gedaan

3 Presentatie herzieningen ekv instmmentarium 2019door 10 2 6 en| io 2 e

10 2 6 I
Het afgelopen jaar hebben Financien en ADSB een aantal herzieningen in het ekv

instrumentarium doorgevoerd De belangrijkste herzieningen die Financien en ADSB in

2019 hebben doorgevoerd binnen het instrumentarium v«aren de invoering van de

Om^tpolis Opkomende Markten OOM de herziening vran de binnenlandse dekking
de herziening van de Corrmtal niGresf ftfef6nsFfefe CIRR financiering de herziening
van de Export Krediet Garantie EKG de invoering van dezelfstandigedirectegarantie
en de herziening van dekking lokale kosten

Een herziening van het ekv instrumentarium waar meerdere leden van de Rijkscommissie
op verschillende nromenten om hebben gevraagd was het goedkoper maken van de

CIRR I n vergelijking met hoe de CIRR eerst verd aangeboden heeft de herziening
ervoorgezorgddatdeCIRRaanzienlijk goedkoper isgeworden Daamaast is het door de
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herziening mogelijk gaworden om de CIRR vier maanden voor het ondertel«nen van de

leningsovereenkomst vast te leggen Een probleem dat nog niet verholpen is door de

herziening van de CIRR is het gebrek aan flexibiliteit gedurende de trekkingsperiode
Financien en ADSB blij i«n naareen oplossing zoeken om dit problem te verhelpen

Een andere herziening waar meerdere leden van de Rijkscommissie om hebben gevraagd
is het bieden van dekking op bepaalde transacties vraarin een Nederlandse partij als

schuldenaar optreed dezogeheten binnenlandsedekking De herziening die is

doorgevoerd zorgt ervoor dat ADSB dekking kan bieden op export transacties met een

buitenlandse koper ondergarantievan een Nederlands moederbedrijf en binnenlandse

transacties met een Nederlandse koper mite de voomaamste cash flow wi de

desbetreffende transacts in het buitenland wordt gegenereerd Ook l«n er opad hoc

basis dekking worden verstrekt op binnenlandse transacties rret een Nederlandse koper

4 Update inspanningen bij IWG en herziening Anangement doorl

Op dit moment zet Nederland zich bij twee intemationale onderhandelingsfora in om de

Ana^TBt te moderniseren Aan deene kant zet Nederland zich in EU \«rband in om

de Arrangement te moderniseren binnen de Ir^maticnal V\^kliyGfap IWG een

werkgroep die als doel heeft om zcwel participanten als niet participanten van de

Arrangement op verschillende gebieden van exportkrediet te binden aan een nieuv\e set

regels Aan de andere kant t Nederland zich samen met andere participanten in om de

Arrangement ^If te moderniseren

De voortgang die binnen de IWG isgeboekt sindsde oprichting van deze vertgroep is

beperkt gebleven Ditkomt met name doordat is gebleken dat China en deVerenigde
Staten onvoldoende gecommitteerd zijn om daadvertelijk tot concrete afspraten te

komen De recent opgelopen handelsspanningen tussen de^ tweegrootmachten hebben

hier natuurlijk niet aan meegeholpen Doordat er in zeven Jaar tijd weinig voortgang is

geboekt in de IWG zou het zo kunnen zijn dat de^ werkgroep binnenkort ophoudt met

bestaan Mocht de volgende IWG bijeenkomst in V\feshington doorgaan dan verwachten

wij hier tijdensde volgende IWG bijeenkomst meerduidelijkheid over te krijgen

In tegenstelling tot het vooruitzicht van de IWG lijkt heteropalsof het

moderniseringstraject dat is ingezet door de participanten van de Arrangement tot een

succesvoller eindegaat worden gebrachl De Nederlandse inzet binnen dit

moderniseringstraject zal zijn om de behoorlijk strikte regels voor financiele voorvraarden

en de rente en premieregels ter discussie te stellen Daarnaast zal aandacht worden

gevraagd voor hetstroomlijnen de regels en verbetering van notificatieverplichtingen
en syslemen

Doordat het moeilijk is om in teschatten wanneer de modernisering van de Arrangement
daadvertelijk gaat plaatevinden zijn Financien en ADSB tot dat moment ook bezig om in

kaart te brengen hoeveel ruimtedehuidige Arrangement biedtomexporteurste
ondersteunen De herzieningen van hetekv instrumentariumdieonderagendapuntdrie
zijn gepresenteerd zijn hier een ga olg ^^ran Tegelijkertijd proberen wij kansen voor

exporteurs te creeren door buiten de formele modem iseringstrajecten al I ianties te zoeken

metgelijkgesterrxte landen

5 Presentatiekemcijfersekvdoor
a Ondanksdat deSt^t in 2019 voor EUR 170 miljoenaanschades heeft uit^l®erd

vras het netto tasresultaat o\«r 2019 wederom positief V\fel is het op i^lend dat er in

10 2 6
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2019 weer minder aanvragen zijn gedaan dan in 2018 174 vs 229 H ier lijkt niet een

specified reden voor tezijn Ook is het interessant dat er vergeleten met 2018 weer

meeraanvragen zijn gedaan voor DGGFen DTIF in 2019 In 2019 zijn er maar liefst

28aanvragenged^ onder DGGFen 16aanvragen onder DTIF terwijl diterin

2018onder DGGF 27en onder DTIF7\Araren

b Het recent inga oerde tmck prooes dat gehanteerd kan worden voor relatief

eenvoudigeaanvragen lijkt de grootstedrijver tezijn achter deverminderde

doorlooptijd in 2019N«rgelel«n met 2018 Degemiddeldedoorlooptijd in 2019

bedraagt38verkdagen vergeleten met44werkdagen in 2018 Financien

Buitenlandse Zaten en ADSB geven aan de intentie te hebben om de gemiddelde
doorlooptijd verder terug te dringen

c Uit het klantenonderzoek dat ADSB over 2019 heeft gedaan komt naar voren dat

klanten over het algemeen tevreden zijn met de service die ADSB biedt Het

totaaloordeel over deservice verd over 2019 met een 7 7 beoordeeld De meeste

ruimte voor verbetering lijkt te liggen in het geven van meer inzicht in de voorigang
van aanvragen Dit jaar hebben 50 bedrijven mee gedaan aan het klantenonderzoek

d Naar aanleiding van de presentatie van de resultaten van het klantenonderzoek

hebben leden van de Rijkscommissie geyraagd of ADSB voor het volgende
klantenonderzoek deelnemers de mogelijkheid wil geven om vragen aan deenquete
toe tevoegen actiepunt

6 Vooistel voimgeving ECA benchmark ck»r secretaris

Naar aanleiding van de feedback van de Rijkscommissie over de ECA benchrmrk die

doorTXF isgemaaktafgelopen mei wil Financien voorstellen om de benchmark weer

lf uit te voeren en de^ te laten valideren door een externe party De benchmark zal qua

opffit kijken naar degebruikelijte elementen zoals productassortiment dekkingsbeleid en

pricing Ookzullen de nationaleen intemationaleontwiktelingen worden geschetst die

van invioed zijn op het speelveld Het toetennen van ratings zal vanwege het arbitraire

gehalte niet meer gedaan worden DeRijtscommi^iezal ineenschriftelijteronde
worden gevraagd om input te geven over welte elementen de benchmark zou moeten

b© atten om tot een zo nuttig mogelijke benchmark te komen actiepunt Financien en

ADSB zullen ditzogoed mogelijk proberen teaccomircderen Hetvoomemen van

Financien is om de benchmark in het voorjaar wen 2020 aan de Rijkscommissie te

presenteren

7 Tour d’Horizon door

Naar aanleiding van de uiteenstting van de intemationale ontwiktelingen vaar de

Directie Buitenlandse Financiele Betrekkingen zich mee bezig houdt vragen de leden van

de Rijkscommissie zich onder andere af wat het standpunt an Nederland is met

betrekking tot het financieren van fossiele transacties H ierop antwoordt Financien dat er

op dit moment geen plannen zijn om in de nabije toekomst ekv dekking op fossiele

transacties op teschorten

10 2 6

8 I nzicht in het I ntemationaal Strategisch Overleg ISO door

Het I ntemationaal Strategisch O lerleg ISO issinds2018 van start gegaan en heeft

verschillendetaken hetontwiktelen van publiek private internationaliseringsstrategieen
toezicht houden op de voortgang van meerjarige intemationale projecten en de

onderlingesamenwerking in het publiek pri\rate intemationaleeconomische netwerk

10 2 e

Zoals eerder genoeirtd heeft het ISO zeven portefeuillehouders die zich met de volgende
onderwerpen bezighouden vestigingsklimaat { EZK tennis en talent10 2 6
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VSNU financiering io 2 e Rabobank branding

^Arcadis topsectoren internationaal io 2 e [ VNO
MKB Nederland en regionale

10 2 e

prorrwtie
NON mkb internationaal [
international iffiring

10 2 6

10 2 6

Eindhoven10 2 6

Binnenkortzal het ISO hetzogenoemde wittevlekl«n rapport’ een product van de

financierings werkgroep zal publioeren Dit rapport heeft in kaart proberen te brer^
waardegrootstefinancierin^behoeftevan het Nederlands bedrijfsieven ligt Op dit

nrament is het namelijk zo dat het voor de meeste banken commercieel gezien niet

rendabel isom bedrij\«n met een relatief lagefinancieringsbehoeftetehelpen

Het ISO nodigt tot slot de leden van de Rijkscommissie uit om de lanoering van de

nieuvie Nederland branding in publiek privatesamenverking bij tewonen De

lancering vindt plaateop 11 november 15 00 tot 17 00 in de Malietoren \ran VNO

NCWaan de Bezuidenhoutseweg 12

9 I nvemtarisatie jaarplan door de Voorzitter

De leden van de Rijkscommissie hebben voor de^ vergadering geen onderwerpen en

thema’s ingezonden \Afel waren er een aantal onderverpen ingezonden voor de vorige
vergadering waarvan er een aantal In deze vegadering zijn behandeld zeals de CIRR de

ECA benchmarken de Internationale in t van Financien om een gelijk speelwld te

reallseren De voorzitter nodigt de leden van de Rijkscommissie ult om een actieve

bijdrage te blijven leveren op de voor hen relevante onderverpen en de Rijkscommissie
vraar mogelijk te voorzien van discussiestukken

Voor de volgende Rijkscommissie staat in ieder geval een update van de voortgang die

geboekt is in het I nvest N L traject en het presenteren wen de ECA benchmark op de

agenda
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Verslag concept

Rijkscommissievoorexport import en in «Eteringggarantjes

Woensdag 6 mei 2020 15 00 tot 17 30

1 Opening door de Voorzitter

a Huishoudelijl® mededelingen
Met tennj^jevingafw^ig |
io 2e^Rabobank en

PlaateuervTOing
10 2 e

vervangt
De voorzitter heet Vanderlande v\glkom als nieuw lid van de Rjkscommissie
De voorzitter heetl
De voorzitter heet

\sn Rnanden

De voorzitter heet

Buitenlancbe Zai«n

b Overige mededel ingen
Voortaan ZEi er voorafgaand aanelte Rjkscommissie bijeenkomst een a^dao\«rleg
worden ^rganiseerd zodst «r1egenwoordigers van de leden van de Rijkscommissie
input kunnen leeren op de agenda voor deeerstvolgende \ergadering Met

agendao i«rleg voorafgaand aande^ vergadering heeft op 25 maart plaatsgevonden
Op 26 maart heeft VNO NCW een conference cal I georganiseerd tijdensvelh®
staatssecretaris Vijibrief en minister Kaag een aantal crisismaatregelen op gebied van de

ekv naar het bedrijfsleei hebben gecommunioeerd Naar aanleiding van deaankondiging
van de^ crisismaatregelen gaf
Rijlecommissie behoefte hadden om nog eensdoor tepraten o\«r \Ast ergedaan kan

worden omdedoorlooptijdenvanekv aanvra^ teverkorten Ditgesprek heeft op 21

april plaatsga onden Tijdens dit gesprek isafgesprol«n dat CEOs in het gaal dat een

ekvnaanvraag zodanig vertraagd dreigt te worden doordat informatiedie relevant is voor

demvo duediligence nietverstrekt kan worden vanwege corona gerelateerde
beperkin^ de nrogelijkheid hebben om debeslissingom desondanksdoor tegaan met

deaanvraag bij Finanden neer kunnen leggen De^optiezal netalsdeandere

crisismaatregelen in eerste instantie tot heteinde van het Jaar gelden
Zoals ook in berichtgeving aan de Tweede Kamer terug te lezen is gaan Financien

Buitenlandse Zaken en ADSB dit jaar het mvo beleid op gebied van de ekv evalueren Als

onderdeel van dit araluatieonderzoeten zullen gebruikers van het ekv indrumentarium

geconsulteerd worden Hiervoor zullen jullie te zijnertijd benaderd worden

Inverband met de ooronacrisis heeft Financien tijdens het agendaoverleg met

\«ilEgenwoordigers van de leden van de Rjkscommissie afgeslemd om de presentatie van
de EGA benchnnark naar oktober te \eschuiven en in plaats hiervan vandal een

corona benchmark te laten pressnteren door

voorafgaand aan de Rijtscommissie vergaderihg in o ktober een oonceptversie van het

rapport met de leden van de Rijkscommissie delen

Voor decoronacrisis had Financien hetvoomemen om eenwerl^roep teslartendie gaat
nadenheno\«r hoe hetekv instrunrentarium beter l«n worden ingezetom meer groene’

FMO 10 2 e10 2 e10 2 6

Vanderlande10 2 6

vervangt vervangtl10 2 6 10 2 610 2 6

] vervangt ] en9 [ 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

welkom op verzoek van Financien10 2 6

welkom op verzoek10 2 610 2 6 en 10 2 6

welkom op verzoek van10 2 6 10 2 6

aan dat een aantal leden binnen de10 2 6

Financien zal10 2 6
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transacties binnen te halen Tijdens het agendao ierleg hebben i^rschillende

vertegenvraordigers van jullieorganisaties aangegaen dat zij hier graag meewillen

starten De «rgroeningswei1^roep komt daarom voor heteerst virtueel bijeen op 18 mei

Bedrijven diezichnog niethiervoor hebben aangemeld kunnenzich meld^ bijde
secretaris

Naar aanleiding van d^ mededeling over de v\erkgroep groenstelde[
voorom naastde werkgroep ‘groen’ ookeenwerkgroep ‘innovate in^mmEntarium ’

op
te starten Hierover heeft Financien gezegd dathetgragg eenvoorstel onivangt \Asarin

Boskalis nadere toelichtinggeeft o^«r \Aat de toqga oqgde vaarde vaneen dergelijte
werkgroep wordt actiepunt Financien geeft aan dat dit nodig isom dat bedrijven
doorgaans de mogelijkheid hebben om suggestieste doen terverbetering van hd ekv

instrurrentarium Zo heeft Vanderlande een positie paper bij Financien en ADSB

aangeleverd waarin Vanderlande pteit voor hetadopteren van een nieuve bu^r rating
Ook ziet Financien overlap tussen een werkgroep ‘innovatieinstrumentarium’ ende

consultatiedie begin 2021 gepland isen dient terevaluatievan hetekv inSrunrentariLirri

en gerelateerd beleid

c Vaststellen \«rslag van de vorige vergadering
Geen opmerkingen

10 2 6

2 Terugkoppeli ng actiepunten door de secretaris

Tijdens dit agend^unt heeft de secretaris van de Rjkscommissie gerapporteerd wat er met de

actiepunten die zijn voorigekomen uitde vorige ver^dering isgebeurd Erwaren tv^e

actiepunten naar aanleiding van de vorige vergadering Het eerste actiepunt vras hetbieden

vande inogelijkheid door Financien aande Rijkscommissie om input tegaen op de scope
van de EGA benchmark Dit is op 7 februari per email gebeurd De input die Financien heeft

ontvangen van verschillende leden ^ran de Rijkscommissie is grolendeels verwerkt

Flet tweede actiepunt was het bieden van de mogelijkheid door ADSB aan de bden van de

Rjkscommissie om vragen toe te voegen aan het klantenonderzoek Dit verzoek zal worden

ingewilligd zodra dit klantenonderzoek vreer wordt opgestart

3 Update crisismaatiegelen Financien en ADSB

Tijdens dit agendapunt hebben de secretariswi de Rjkscommissie
Fleijdra een update gegaei over de crisismaatregelen die Financien en ADSB in het kader

\an corona hebben ^troffen De ^t«n genomen noodmaatregelen zijn 1 het mogelijk
mal«n van dekking op kortlopende exportkredieten 2 het in verzekering nerren van

Iransacliedie indirect export gerelateerd zijn 3 hetle eren van maatwerk binnen het

landenbeleid 4 het bieden van el^ op bestaandedoor ekvgedekte leningen 5 het

lerhogen van gedekte percentages op contragaranties directe garanties en

werkl^itaaldekkingen 6 het inrichten van een festtrack voor aanvragen die speed hebben

in verband net de coronacrisis en 7 het laten vallen van de aanbetalingaereiste bij contract

vans prooent

en Michel10 2 6

i Het iw^ijk van dkksy cp kxtiipBrk esx rrtk ed^

Dit betekent dat Financien exportkredieten met een looptijd van korter dan twee jaar in

\«r l«ring kan nemen Fliermee isvooral de Nederlandse export op hoge
intorcenslanden EU en OECD landen geholpen Nornnaal ^roken fan de Staat

geen kortlopende exportkredieten in ver^laring nemen onndat dit instrijd is met de

mededeling vande EC tenaanzienvan kortlopende exportkredieten 2012 C392 01 De

Commissie heeft de mededeling opgeschort tot eind dit jaar \ffinwege de eoonomische
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gtuatie tot die tijd tsde Staat bereid om ctes kortlopende transacties in \erzekering te

nerrEn

hist in \ersksmg nsTBi van tsmiES cfe irri® agnt gpefefert zi i

Dit betekent dat Financen binnenlandse transacties die indirect export gerelateerd zijn in

ver^tering kan nemen Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het in ver^tering nemen

van Nederlandse toele^erancier van een Nederlandse exporteur

II

hl^ lasBi uai raafl^enfc tmmtEt

Dit betekent dat Financien kan besluiten een transactie op de overheid jan een land te

acoepteren terwiji de landlimietwordt overschreden Ook tan de maatregel totgevolg
hebben dat Financien besluit om een transactie op de overheid van een land toch te

acoepteren ondanks ctet het landenbeleid dit formeel gsien niet toelaat

Hetb^\enelg^pcrtk{6ciE^r3nt^ q b^lsart dior eh ^ctkt bwi^
Dit betekent dat Financien naast het bieden van et^ op nieurodoor ekvgedekte leningen
ook ekg kunnen bieden op bestaandedoor ekvgedekte leningen Voor de

noodmaatregel geldt wel dat het nog uit nadere toetsing moet blijten dat het bieden van

et^ op bestaande door ekvgedekte leningen in overeenstemming is met de Europe^
staatssteunre^ls

IV

Het lef zgan len h^^iM^kiMsie^cpouTbe^rantiss m i kark qort^ahyc cir^
Dit betekent dat Financien in plaatsvan 80 prooentOO procent dekking kan bieden op

contragaranties enwerkkapitaaldekkingen Ditwordt toegestaan door detijdelijke
staatssteunkaderregeling in het kader van de coronacrisis die de EC op 19 maart heeft

aangenomen Normaal gesproten is80 prooent hetmaximaal toegest^
dekkingsperoentage op contragaranties enwerkkapitaaldekking

V

Het m 7ter7 lan eei fettraok \wreerMe^ inwtenci net ctojamisis

Dit beteteit dat exporteurs voor et ident sploedeisende zaken als g^lg van de

coronacrisis kunnenrekenenop korteredoorlooptijden Ditkan bijvoorbeeldgaanom
een ekvnaanvraag voor hetexporteren van medische apparatuur Naast het inrichten van

eenfasttrack voor aanvragen die spoed hebben alsgeiraig van de coronacrisis zijn
Financien en ADSB ook aan het nadenten over eenstmcturele uitbreiding van de

capaciteit van ADSB Deze uitbreidir^ za\ zonder twijfel een positief effect hebben op de

doorlooptijien van ekv aanvragen bij ADSB

VI

Het fefen lena fen lar ^eatet^in^iseisb bij cntmct lan SpoEnf
Dit betetent dat Rnancien het vereiste loslaat dat een afnemer minimaal 5 prooent
aanbetaalt bij het in werking treden van een transactie Deze aanbetaling kan op een later

inoment uiterlijk bij leering worden gedaan Vereist blljft dat er minimaal 15 prooent
uit eigen middelen wordt betaald door een afnemer

VII

Deaanvullendecrisismaatregelen die Financien nog verder zou uitverten zijn 1 het

aanbieden wi een meer generieke verkkapitaaldekking 2 het ^erruimen on dekking
op dienstverlening en 3 het bieden van dekking op lopende transacties

Het aanbe \en eawm gEranate mkl^^lcbkking
Oer het aanbieden van een meer ^neriekewerkkapitaaldekking heeft Financien

geconcludeerd dat een dergelijke faciliteit min of meer gelijk aan de GO faciliteit van

I
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EZK is Om de reden heeft Financien naoverleg nnet EZK besloten de meer generiete
vverkkapitaaldekking voorlopig nietop tetuigen MochtdeGO faciliteitaantoonbaar

tekort schieten dan kan Financien dit besluit later nog heroverwegen

ii Het \BTuhw van awctkkiiy cp cfenE ienbnf p
Over het vermimen van on^ dekking op dienstverlening isdoorde ING naar Financien

gecommunioeerd dat dit met name slaat op het inzetten van de meer generiete
werkkapitaaldekkingvoorindirecteexport Nu Financien heeft besloten voorlopig niet

een meer ^neriete v\erkkapitaaldekking in te richten lijkt hetzo tezijndat de behoefte

aan \«rmiming van de dekking op dienstverlening veg is^vallen

iii H^t^cbiv3n ±kkingcp IqjBr^trsnssct^
Over het in ver^kering nemen van lopencte tiansacties h^t Financien besloten daterop
uitzonderingsbasB dekking kan worden geboden op lopende transacties De meest

bepalende factor in het wel of niet in ver^kering nemen van lopende transacties^ het

resterende financiele risico zijn van de desbetreffende transactie

Naast de eerdergenoemde aanvullende crisismaatregelen heeft Financien in het kader van de

coronacrisis geAfirkt aan 1 de herfinanciering van IHC en 2 gaAsrkt aan het

herver^keren van leverancierskredieten

i DefB^rmiaiiy lenlHC

MededoordatFinanden risico’s heeft overgenomen van I HO die samenhangen met twee

ffier ierliesga«nde projecten en Economische Zafol een overbruggingskrediet heeft

i«rstrekt is IHC afgelopenSOaprilovergenomendooreenconsortiumbestaande uiteen

aantal private partijen oa HAL ln \«stmenlB MerweOord enAcfffirmans Van

Haaren

Financien heeft meegarverkt aan de wemame van I HO door dit consortium onxJat hd

laillissement van IHCeengroot verlieszou hebben betekend voor de Nederlandse

maritieme sector Naast hetstrategische belang van IHC had deStaat ook eenfinancieel

belang bij de redding van IHC door degrote uilstaandebedragen aan oontragarantiesen
\Aerkkapitaalver^kering en

ii \en kaitpark bssriaskiBct^

Financien heeft naar aanleiding deverzoeten \erschillende commerciele

ver^teraars Atradius Cofaoe Euler Hermes etc gsAerkt aaneen

herwr^kerin^mctuur vraarin de Staat voor een bepaalde periode garant staat voor het

ver^teren van kortlopende l erancierskredieten door commerciele \erzekeraars

Ondertussen zijn de commerciele ^er^teraars zelf en het Parlement akkoord gegaan met

hetvoorstel van Financien voor hether^erzel«ren van kortlopende leerancierskredieten

en vvacht Financien nog op goedl«uring van de Europese Commissie

4 Presentatie rorona benchmark en update wortgang EGA benchmark door io 2

10 2 6

Tijdens dit a^ndapunt heeft

getroffen op hetgk ied van de ekv \«rgelel«n met virat andere lancten hebben ^daan Dit

de^vergelijking blijkt dat Nederland op hetgebied 1^ de ekv relatief snel en adequaat heeft

geanticipeerd op de rrxjgeli ite economische ga^olgen van de coronacrisis Daamaast heeft

Jgesprohen over de scope en methodologie van de ECA benchmark die

tijdens de volgende Rjkscommissie gepresenteerd ^ vrorden

de crisismaatregelen die door Nederland zijn10 2 6

10 2 6
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Naar aanleiding van de preaentatievan
^

Rjkscommissie zich af v\anneer de definitive ersie van de benchmark gedeeld ^ worden

Hierop heeft Financien geanlwoord datde definitive versie voorafgaand aan het

agendaoverleg voor de vergadering en 28 oktober gedeeld 2^ worden

vroegen verachillendeleden van de10 2 e

5 Temgkoppeling overleg secietarissen Rijkscommissie Intemationaal Strategisch
Overleg enCoim^e Intemationaal Ondememen VNO

Tijdens dit a^ndapunt heeft deaecretaris van de Rjkacommissie gerapporteerd over zijn
werkoerlqg met de aecreteiisaen van h^ ISO NLende CIO om tekijken waar deRijkscie
het ISO NLende CIO overlappen Tijdensd^ vergadering isdeconclusie getrokten dater

eenaantal overeenkomsten zijn tusaende verachillendegremia maarzeterook eenaantal

verschillen

duidelijte overeenkomsten tusaende gremia zijn is datde drie gremia zich allemaal

buigenoverexport gerelateerde onderwerpen en dat er overlap zit tuasen de organiaaties die

bij de drie gremia zijn aangesloten Een duidelijte verschil tusaen de drie gremia is dat terwiji
de Rjkscommissie zichalleen buigt over hetekv instrumentarium en daaraan gerelateerd
beleid de ISO en de CIO een bredere scope hebben Flierbij meet \Ael ge^d worden dat de

oprbhting van Invest International voor esn iete bredere scope van de Rijkscommissiezal
zorgen Daamaast is het zo dat organisaties die aangesloten zijn bij de Rijkscommissie en h^

ISO op strategisch nivmj vertegenwoordigd zijn terwiji bij de CIO organisaties op
uitvoerend niveau vertegenwoordig zijn

6 Update Invest International door

Tijdens dit a^ndapunt heeft [
International Hetwetsvoorstel voor de oprichting ven Invest International ligt op dit

moment bij de Raad vanState In verband net de coronacrisis is een spoedbehandeling

gevra^d opdat hetv\e1a oorstel zs m naar de Tweede Kanrer ^stuurd kan worden Zodra

Invest International isopgericht zal het over 833 miljoen euro aan ei^ investeringskapitaal
beschikten DaamaastsI ln i«st International uitvoering geven aaneenaantal

financteringsre^lin^ van Buitenlandse Zal«n DRIVE ORIO DtB DGGF en DTIF in

totaal ca€ 1 5 miljard en m^ diverse projectontwikhElingsfondsen 2elf kunnen helpen om

projecten in de markt te^tten

10 2 6

] verteld viaar wij staan in de oprichting ^®n Invest10 2 6

Invest International ^ verschillende producten bieden op hetviak van zowel

exportfinanciering in combinatie met ekv als financiering voor buitenlandse investeringen
De organ satiezal een onestop shop’worden voor het Nederlandse bedrijfsleven Het 2al

verplicht additioneel werken aan de nnarkt dus inspringen als pri\^ financiele

instellingen een project niet of nietalseerste willen financieren maar 00k bawust zoveel

mogelijk samenwerten met de private sector Dit kan bijvoorbeeldbetel«nendat Invest

International investerin^ gaat doen rMeen lan^re investeringshorizon een hqger
risicoprofiel een relatief kleine om^e^g kunnen hebben en in la^ en

middeninkomenslanden kunnen zijn

7 Update modemisering Arrangement door Financial

Tijetens dit a^ndapunt t^ben

over waar wij staan met on^ in^t voor hetmodemiseren v«n de Arrangement Zij vertelden

dat Nederland zich in Europees verband inzetom de Arrange nnent te flexibiliseren opgebied
van financiering pricing tied aid matching en projectfinanoe en de scope van de

Arrar^ment uit te breiden om transparantie te berorderen Ook meldden zij dat de

Finencen een update gqga en10 2 6 er 10 2 6
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onderhandelin^ ON«r de modemtsrirB van de Arrangement vertraginghebbenopgelopen
doorde beperkende maatregelen die zijngetroffen in hetkader vancovid 19
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Verslag Concept

Rijkscommissievoorexport import en in\«^ingsgarsnties

Wzerec^ 28 oktober2Q20 15 00 17 00 uur

1 Opening door de Voorzitter

a HuishoudelijI® mededelinaen

[\M tennjgjey ing afv^ig
10 2 6

Plaatarer^ranging
voorFMO

Neuwe leden

10 2 e10 2 e

vervangt neemtwaar10 2 0 10 2 610 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 6

10 2 6en

Afgetreden leden

102 6 l FMO
De voorzitter heet

op verzoek van Financien

De voorzitter heet

10 2 6 | ADSB

VNO NCW en10 2 0 10 2 610 2 6

vvelkom10 2 0

spreekt En^ls verstaat geen Nederlands

ekI en

10 2 010 2 6

EKI

welkom op veizoek van Financien

b Overige mededelingen
Fletagendao^i^rleg voorafgaand aande i«rgadering heeftop Qoktober plaatsgevoncten
Tijdensd^ \ergadering hebben veiiegenwoordigers van de leden van de Rijiecommissie

^raagd of Financien toelichting kangeven op deekv nxsnitor 2019 incl intemationale

in^ en of ereen prooesupdate kan komen o\«r cteoprichting van ln\«st Interr^tional Her

heeft Financien positief op gereageerd
Financien Buitenlandse Zaten en Atradius hebben Steward Redqueen een adviesbureau

in^uurd om het mvo beleid op gebied van de ekvaalieren Dee aluatietoetst de

effectiviteit van hetmvo beleid in hetlicht van intemationale afspral®n waarbij zcwel wordt

geteken naar het beleidskader de uitvoering beoordeling van mvo door Atradius en naar een

aantal praktijtcasusaen De onderzoel®rs willen ook graag inzicht krijgen in de opinies in de

markt over het mvo befeid vandeekv Daartoe zal b^in november een korte sui^worden
gestuurd aan ©cporteuns Entele exporteurs zullen ook vwarden uit^odigd voor een

telefonisch interview

Naast fat het mvo beleid op ^ied van de ekv dit jaar gee alueerd wordt zal ook dit jaar nog

de evaluate van h^ complianoe beleid van Financien in gang ges^tworden
c Vaststellen verslag van de vorige vergadering bijfage 2

Geen opmerkin^

EKI10 2 610 2 010 2 6

2 Tenigkoppeling actiepunten door desecretaris

Tijdens dit a^ndapunt haeft de secretarisvan de Rijl«commissie teruggekoppeld wat er is gebeurd
met de actiepunten diezijnvoorl^omen uit de vorice wrqadering Naar aanleiding van de vorige
vergadering was er een actiepunt vaslgesteld voor io 2 e | 10 2 0 |zou namelijk op verzcek\an

Financien een voon^l doen voor hetoprichten van een werKgroep innovatie instrumentarium’ Flier

heef^ io 2 6~~ 3egin oktoberopvolgingaangegeven In hetkort komt hetvoorstelvan| 102 0 ~^rop
neerdat dewerl^roep innovatie instrumentarium’ aan de hand van de aanbaelingen in de recent

uilgebrachte ECA bendirrark gaat kijten v\st erverder ncg aan het instrumentarium verbeterd kan
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worden Financienzal voor hetei^cte^e^ het jaar initeitariseren welke organisatiesaan deze

werl^raep wenaen mee te doen actiepunt

3 Presentatie ECA benchmark door

Tijdens dit a^ndapunt heeft

10 2 e

een vergelijkend onderzoek gepresenteerd vraaruit naar

voren kwam dat ADSB op ^ied van compeiitivileit tot de Europesesubtop behoort Daamaast

heeft hij tijdenszijn presentatie een aantal aanbevelingen gedaan die de competitiviteit van ADSB ten

opzichte van andere Europese EGAs zouden kunnen verbeteren Drie aanbe elingen die met reme

door

ontwiktelen van strategie voor ADSBdieaansluitop Nederlandse handelsagenda en het stroomlijnen
van de samenwerking tusaen ADSB en Invest International

I0 2 e

werden uitgelichtwaren het beter ondersteunen van MKBen start ups het10 2 e

Naaraanleldingwi de presentatie van
EGAs meer voor het MKB en start ups doen dan Nederland Hierop antwoordde

met dat andere Europese EGAs onder meer kennisproduclen aanbieden lokale banken Inzetlen ab

ambassadeurs voorekv gedraen export en het doen van digitaleaanvragen hebben versimpeld

vroeg Vanderlande vwat arylere Europese
10 2 S

10 2 e

Naar aanleldingvran de presentatievan
ADSB net als andere Europese EGAs voor specifiekegeografieen o a Afrika toegespitste strategieen
gaat ontwiktelen Daamaast merkte VNO NGWop dat heteen gemiste tons was datde \Sen Chira

slechts beperkt zijn meegenomen in het vergelijiende onderzoek

4 Efiectiviteit crisismaatfeqelenCovid 19 door

Tijdens dit a^ndapunt heeft

crisismaatregelen tot nu toe zijn gebleken
hebben laten veten tevreden te zijn met de crisismaatregelen en de snelheid vwaarin de maatregelen
gamplementeerd zijn Ook meldde

de genomen crisismaatregelen waren gedaan en dat ADSB in 2020 mede door de crisism^regelen
vwaarschijnlijk het meeste aanvragen ooit zal ontvangen

Naaraanleidingvran ditagendapuntvroeg VNO NGWof Financien voomemens vwas om de

crisismaatregelen te verlengen Hierop heeft Financien gean twoord dat er vanvege hetaanhouden van

de negatie eeffecten van COIVD 19op de handel aan een voorstel aan staatssecretaris Vijibrief en

minister Kaag geverkt VAerd om de crisismaatregelen tot 30 juni2Q21 te verlengen G ok g^ Financien

aan dat de Europese Commissie lidstaten hier sinds 13 oktober de ruimte voor heeftgegaen

5 Terugkoppeling werkgroep veignoening door

Tijdens dit a^ndapunt heeft

Rijkscommissie gedeelde overzicht aan suggesties voor vergroeningsmaatregelen is gekomen
Daamaast heeft^
overzicht gebruikt kan wordenalsonderbouwingvoorvoorstellen aan staatssecretaris Vijibrief en

minister t^ag om aanvullende vergroeningsmaatregelen te treffen

Naar aanleiding van dit agendapunt en het overzicht aan beleidssugge^ies van de wert^roep
vergroeninggaf Van Oord aan dat het voor bedrijvenonduidelijkis wat voor transactiesdoor

Financien alsgroen worden aan^rrerkt en veel bedrijven giaag zouden ziendat nietalleen transacties

diekoolstofdioxidereductietot gevolg hebbenalsgroen gezienworden maarook bijvoorbeeld
transacties die klimaatadaptatie stimuleren Hierop antwoordde

groenrreetmethode van ADSB hier al in voorziet

6 Toelichting ekv monitor2019 door ministerie van Financien

Tijdens dit a^ndapunt heeft

vergroeningsmaatregelen die Financien in 2019 heeft getroffen heeft

gaf VNO NCWaandathet mooi zou zijn als10 2 S

10 2 S

kort terugkoppelinggegei^ over hoeeffectief de

io 2 e ]gaf aan dat exporteurs over het algemeen

10 2 6

dat erdnd September in totaal 33 aanvra^ onder10 2 6

10 2 6

toegelicht hoe de werl^roep vergroening tot het met de10 2 6

Financien teruggekoppeld aan de Rijkscommissie dat het10 2 6 narrens

met dat de huidige10 2 6

toelichting gegeven over de10 2 6

10 2 6
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todichting gegeven oiter de Europese in^t bij het modemiaeren van de

toelichting gegaren over deevaluatievan het compliance

10 2 e

Arrangement en heeft

beleid op ^ied van de ekv die eind dit jaar zal plaarta inden

10 2 «

Naaraanleidingvan de toelichting van

vooruitlopendop een politiel®besi issi nghlerovergia^ nret Financien rrmienkt over de uitfeaering
v^ ekv steun aan fossiele energieprojecten

gaf VNO NCWaandat VNO NCW10 2 6

7 Procesupdate oprichting Invest International door

Tijdens dit a^ndapunt heeft

over de oprichting van In iest International

v\eta oorstel voor de oprichting \«n Invest Intemationaal voor het terstreoes door deTvieede turner

zal worden goedgelcurd Alsdat inderdaad hetge al iszal ln\est International per 1 maart op papier
bestaan en per 1 juni van stert gaan

8 Tour d’Horizon door

Tijdens dit a^ndapunt heeft

er deafaeloperi paar wel«n binnen de directie Buitenlandse FinancieleBetrekkingen is gebeurd
gaf onder meeraan dat de crisis in Nederland in vergelijking met andere Europese

landen meewalt en dat wordt verwacht dat de Nederlandse economie zich in 2022 ^ hebben

hersteld

10 2 6

|een procesupdate gegeven

gaf aan dat hij \«rvracht dat h^

10 2 6

10 2 6

10 2 6

]de leden van de Rijkscommissieeen update gegeven vvat10 2 6

10 2 6

Naar aanleidi ng van de update van

staatsschuld gaan terugbrengen Hierop aniwoordde

in gaat helpen maar dat de opgelopen staatsschuld in de toekomstwaarschijnlijk weer langzaam
afgebouwdzal rrKeten worden na duurzame hervormingen en economische groei

9 Overdracht voorzitterschap RiJksajmmissie
Tijdens dit a^ndapunt heeft

dat hij lid van de Rijksoommissie is geiAeest Vervolgens hebben

Rebergen de nieuve voorzitter van de Rijksoommissie
jaar dat hij voorzitter van de Rjksoommissie heeft willen zijn

10 Rondvraag en sluiting

was| io 2 e ]benieuwd hoe wij de veer opgelop^
met dat inflate hier vwaarschijnlijk

10 2 6

10 2 6

bedankt voor debijnatwintig jaar
10 2 6 10 2 6 I en Christiaan

bedankt voordetien

10 2 6

10 2 6
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Samenvatting

In 2019 20 heeft Atradius Dutch State Business ADSB een methodologie ontwikkeld om in kaart

te brengen hoe groen de exportkredietverzekering ekv portefeuille is Een eerste rapportage
van de in 2019 uitgereikte polissen vond plaats in het najaar van 2020 door publicatie en

aanbieding van de Monitor van de ekv aan de Tweede Kamer

Een volgende pijier voor rapportage is het meten van de bijdrage van de ekv aan de fossiele

sector Daarvoor heeft ADSB als uitvoerder van de ekv van haar opdrachtgever het ministerie

van Financien de Staat de opdracht gekregen een nieuwe meetmethode ‘fossiel’^ te

ontwikkelen De meetmethode brengt de fossiel gerelateerde transacties binnen de portefeuille
in kaart en ondersteunt zodoende toekomstige beleidskeuzes van de Staat

Het eerste deel van dit rapport geeft een begrippenkader ten eerste wordt ingegaan op de drie

brandstoftypen kolen olie en gas en op welke wijze deze gewonnen kunnen worden

conventioneel of onconventioneel Ten tweede worden de waardeketens in beeld gebracht

upstream winning midstream verwerking en downstream gebruik Ten derde wordt het

verschil tussen fossiele brandstoffen en feedstocks beschreven

Het tweede deel van dit rapport geeft advies over de scope de voorgestelde scope beslaat de

hele up en midstream waardeketens en enkele downstream waardeketens Ook zijn

verschillende differentiatiemethodes uitgewerkt waarbij gebruik wordt gemaakt van relatieve

emissiefactoren en een onderscheid in winningsmethoden en type fossiele brandstoffen

Deel drie beschrijfl de drie stappen van de meethmethode

1 Voorselectie proces draagt de transactie vermoedelijk direct of indirect bij aan een sector

binnen de fossiele waardeketen

Er wordt een voorselectie gemaakt van transacties die redelijkerwijs fossiel gerelateerd zijn In

dit stadium worden transacties ingedeeld in directs indirecte of niet fossiel gerelateerde
transacties Directe fossiel gerelateerde transacties bevatten een direct aantoonbaar verband

met fossiele waardeketens de transactie is inherent fossiel bijvoorbeeld een olietanker of het

project is fossiel bijvoorbeeld wanneer de afnemer een olleraffinaderij Is BiJ Indirecte fossiel

gerelateerde transacties is het verband tussen de transactie en fossiele waardeketens minder

direct maar wel aantoonbaar bijvoorbeeld goederen of diensten die ten bate komen aan een

infrastructuurprojectwaarde fossiele sector een belang in heeft Bij indirecte fossiel gerelateerde

transacties wordt een kwantitatieve drempeltoets uitgevoerd alvorens over te gaan op

classificatie Indien een kwantitatieve drempeltoets niet mogelijk is bijvoorbeed vanwege

informatiegebrek kan een kwalitatieve beoordeling van de transactie worden gedaan aan de

hand van publiek beschikbare informatie

2 Classificatie Waar binnen de ontwikkelde matrix valt de transactie

1 Daar waar dit rapport gaat over meten van fossiel wordt bedoeld het identificeren en classificeren van transacties

in de ekv portefeuille die betrekking hebben op de waardeketens voor kolen olie en gas Met meten wordt niet

bedoeld het meten en kwantificeren van broeikasgas of C02 uitstoot
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De transacties worden langs de fossiele waardeketen gelegd binnen een ontwikkelde matrix

Binnen deze matrix heeft iedere schakei van de waardeketen een gecombineerde NACE^

codering een code voorde brandstoffen olie gas of koien en een code voorde precieze plek in

de waardeketen Het gebruik van deze gecombineerde NACE coderingen maakt rapportage

mogeiijk op geaggregeerd niveau en per onderdeei van de fossieie waardeketen De systematiek
van NACE codering siuit bovendien aan op de huidige systemen van Atradius aanbeveiing is om

overte gaan op NACE 2 0 zie deel 4 van het rapport

3 Differentiatie hoe differentieert de transactie zich naar mate van potentiele bijdrage aan

kiimaatverandering

Deze stap differentieert de drie waardeketens koien oiie gas voigens reiatieve mate van

potentieie bijdrage aan kiimaatverandering Er is gekozen vooreen differentiatiesysteem waarbij

de potentiele bijdrage van de gehele waardeketens van de drie verschillende fossiele

brandstoffen wordt toegeschreven Dit in tegenstelling tot een differentiatiesysteem waar de

potentiele bijdrage per onderdeei van de waardeketen wordt toegeschreven Dit betekent dat

bijvoorbeeld kolentransport met relatief lage emissies een potentiele bijdrage toegeschreven

krijgt van de koien waardeketen als geheel in plaats van het kolentransport los beschouwd

De output van de differentiatie komt neer op de volgende drie categorieen

Een fossielgerelateerde transactie die onderdeei is van de waardeketen gas heeft een

matige potentiele bijdrage aan kiimaatverandering
Een fossielgerelateerde transactie die onderdeei is van de fossiele waardeketen olie

heeft een middeizware potentiele bijdrage aan kiimaatverandering
Een fossielgerelateerde transactie die onderdeei is van de fossiele waardeketen met de

zwaarste bijdrage aan kiimaatverandering namelijk koien heeft daardoor een zware

potentiele bijdrage aan kiimaatverandering

Het slotdeel van het rapport doet verschillende aanbevelingen omtrent interne meetprocessen en

toekomstige rapportage Hiernaast worden verschillende verdiepingspisten voorde meetmethode

beschreven zoals het opnemen van transitiestrategieen van bijvoorbeeld exportlanden de sector

ofdebiteur afnemer Tot slot zouden verschillende in en uitsluitings of afbouwscenario’s in kaart

kunnen worden gebracht

2 NACE is een veelgebruikt statistisch classificatiesysteem van economische activiteiten binnen de Europese

Gemeenschap
7
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Deel 1 Aanleiding en introductie fossiele brandstoffen en

waardeketens

1 1 Aanleiding en doel

Als Nederlandse publieke exportkredietverzekeraar ekv verzekert Atradius Dutch State

Business ADSB kapitaalgoederen en diensten ten behoeve van de Nederlandse export

exporteurs en banken Nationale ekv’s spelen wereldwijd een sleutelrol in het internationale

handeisverkeer voigens De Nederlandsche Bank DNB genereert iedere euro in verzekerde

producten meer dan €2 50 in totaie export^

Nederiand loopt wereldwijd voorop in het ontwikkelen en toepassen van meetmethoden groen

fossiei op de ekv portefeuilie In 2019 20 heeft Atradius Dutch State Business ADSB een

methodologie ontwikkeld om in kaart te brengen hoe groen de portefeuiiie is Een eerste

rapportage van de in 2019 uitgereikte poiissen vond plaats in het najaar van 2020 door pubiicatie

en aanbieding van de Monitor van de ekv aan de Tweede Kamer

De voigende pijier voor rapportage is het meten van de potentieie bijdrage van de ekv aan de

fossieie sector De monitor exportkredietverzekeringen 2019 iaat zien dat momenteei een

aanzieniijk deei van ADSB’s transacties de fossieie sector ondersteunen Naast de fossiele

sector ondersteunt ADSB ook transacties uit andere fossiel gerelateerde sectoren zoals de

bouw metaal en petrochemische Industrie

In het ekv debat in de Tweede Kamer van 19 November 2020 kwam naar voren dat de politiek
een balans zoekt tussen twee ekv doelstellingen Werkgelegenheidscreatie door een ruim

steunbeleid enerzijds en verenigbaarheid van ekv transacties met de doelstellingen van het

Akkoord van Parijs anderzijds Om de Nederlandse Staat te ondersteunen bij het maken van

dergelijke beleidskeuzes heeft ADSB als uitvoerder van de ekv van haar opdrachtgever het

ministerie van Financien de opdracht gekregen een nieuwe meetmethode ‘fossiei ^ te

ontwikkelen

De methode dient inzicht te geven in twee aspecten

1 Classificatie welke transacties kunnen worden geclassificeerd als fossiel gerelateerd

De classificatie stelt ADSB ekv in staat om JaarliJks te rapporteren op fossiei gerelateerde

transacties

^ Ministerie van Financien 2020 Export Credit insurance ECi Geraadpieegd op 4 december 2020 van

https www government ni topics enterprise and innovation excport credit insurances eci

^ Tweede Kamer 2020 Aigemeen Overieg Exportkredietverzekering Geraadpieegd op 2 december 2020 van

https www tweedekamer nl downioads document id e7da7346 882b 42bb a133

20b2e3f08383 titie Conceptverslag 20Exportkredietverzekering docx

^ Daar waar we het in dit rapport hebben over meten van fossiei dan bedoeien we hiermee het identificeren en

classificeren van transacties in de ekv portefeuille die betrekking hebben op de sectoren kolen olie en gas Met meten

wordt expliciet niet bedoeid het meten en kwantificeren van broeikasgas of C02 uitstoot
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2 Differentiatie hoe kunnen de transacties worden gedifferentieerd aan de hand van hun

potentiele mate van bijdrage aan klimaatverandering

De differentiatie geeft de staat eerste handvatten voor het maken van beleidskeuzes Inzichten

over klimaatverandering en de rol van export en verzekeraars zullen blijven evolueren aan de

hand van nieuwe praktische wetenschappelijke politieke en beleidsmatige inzichten De

meetmethode is derhalve een startpunt en zal flexibel moeten blijven inspelen op

voortschrijdende inzichten

1 2 Definities en fossiele waardeketen

In deze paragraaf wordt beschreven welke fossiele brandstoffen er zijn wat de verschillende

winningsmethodes zijn en hoe fossiele waardeketens er uit zien

1 2 1 Fossiele brandstoffen en winningsmethodes

Binnen de methode wordt onderscheidgemaaktnaardrie fossiele brandstoffen olie gasen kolen

incl verschillende subtypen en naar de verschillende winningsmethodes

one

Olie bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen die door chemische verwerking gescheiden

worden in fracties Olie wordt opgedeeld in lichte medium zware en zeer zware olie

Onderscheid tussen typen aardolie wordt vooral gemaakt op de dichtheid van de olie ten

opzichte van water

Voor het winnen van lichte medium en zware olien bestaan meerdere methoden deze worden

in de literatuur opgedeeld in conventionele methoden en onconventionele methoden

Conventioneel gewonnen olien worden uit de grond gepompt met behulp van pompinstallaties

Bij onconventionele methoden vindt eerst fracking® van het gesteente plaats Fracking wordt

gezien als onconventionele en minderduurzame methode voorde winning van olie en ookgas
om drie redenen^ ten eerste worden chemicalien de grond in gespoten en de grond wordt

opengebroken waardoorgrondwaterverontreiniging kan ontstaan Tentweede is voorde winning
van olie d m v fracking meer energie nodig olie gewonnen d m v fracking heeft dus grotere
relatieve bijdrage aan klimaatverandering Ten derde is voor fracking veel water nodig

Zeer zware olie kan niet worden opgepompt en komt vaak voor in de vorm van teerzand De

winning van olie uit teerzand wordt ook gezien onconventioneel Dit heeft drie hoofdredenen®

Ten eerste moet voorde winning van olie uit teerzanden een laag grond worden ontgonnen wat

in de praktijk ontbossing betekent Ten tweede wordt de olie uit het teerzand gefilterd wat

resulteert in ruwe olie en giftige restsubstanties waaronder zuivere zwavel Deze

restsubstanties worden in sommige gevallen terug gedumpt in de natuur wat leidt tot ernstige

milieuvervuiling Ten derde is voor de winning van olie uit teerzanden ongeveer 1 5 keer zoveel

®
Bij fracking is het onder grote druk water zand en chemicalien een boorput in te pompen Hierbij worden kleine explosies

veroorzaakt die leiden tot “gangetjes” in de gesteentes en hierdoor tot het vrijkomen van de fossiele brandstoffen uit

gesteente
^ BBC 2020 What is fracking and why is it controversial Geraadpleegd op 12 December 2020 van

https www bbc com news uk

14432401 ~ text Fracking 20is 20the 20process 20of the 20head 20of 20the 20well

van Calmthout M 2014 Extreem mooi en ongelooflijk kapot Geraadpleegd op 14 December 2020 van

https vimw volkskrant ni nieuws achtergrond extreem mooi en ongelooflijk kapot~q3a77644
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energie nodig als voor de winning van olie via conventioneie methoden Oiie gewonnen uit

teerzanden heeft dus een relatief grotere bijdrage aan klimaatverandering dan conventioneei

gewonnen olie

Na de raffinage van onconventioneei gewonnen olie is deze niet meer te onderscheiden van

conventioneei gewonnen olie In de rest van de fossiele waardeketen kan er dus onduidelijkheid

heersen over de herkomst van de fossiele brandstof en kan er een mix van conventioneie en

onconventioneei gewonnen olieen voorkomen Dit kan moeilijkheden met zich meebrengen voor

de classificatie van transacties

Gas

Gas is een samenstelling van verschillende gasvormige koolwaterstoffen In principe bestaat al

het aardgasterwereld uitdezelfde combinatie van gassen Omgaste kunnen vervoeren bestaan

verschillende methoden Gas wordt bij voorkeur in gasleidingen vervoerd omdat dit het minste

energie kost Wanneer dit niet mogeiijk is wordt gas onder grote druk samengeperst tot

compressed natural gas eng of gekoeld tot zeer lage temperaturen waardoor het vioeibaar

wordt liquefied natural gas Ing Aardgas eng en Ing verschillen scheikundig niet van elkaar In

de methode wordt onderscheid gemaakt tussen aardgas en ook eng en Ing omdat de mate van

bijdrage aan klimaatverandering van Ing binnen de up en midstream van de waardeketen groter

is dan de bijdrage van aardgas en ook eng
®

Net als bij olie bestaan er meerdere methoden voor de winning van gas Deze zijn in de literatuur

tevens onderverdeeld in conventioneie en onconventionele methoden Bij onconventionele

methoden voor de winning van aardgas wordt ook gebmik gemaakt van fracking wat leidt tot

dezelfde milieuproblemen als bij fracking vooroliewinning

Onconventioneei gewonnen gas is niet te onderscheiden van conventioneei gewonnen gas Dit

geeft daarom dezelfde moeilijkheden als voor onconventioneei gewonnen olie Annex 1

Onconventioneei gewonnen olie en gas bevat een volledige lijst van olie en gas gewonnen via

onconventionele methoden

Kolen

Kolen zijn grofweg in te delen in twee soorten 1 thermische kolen deze kolen hebben een

lagere energiewaarde en een hoger percentage water Dit type kolen wordt grotendeels gebruikt
om elektriciteit op te wekken en 2 metallurgische kolen deze kolen hebben een hogere

energiewaarde een lager percentage water en worden vooral gebruikt in de ijzer aluminium

staal en cementindustrie als fossiele brandstof of feedstock

Binnen de literatuur wordt geen onderscheid gemaakt tussen conventioneie en onconventionele

methoden voor het winnen van kolen Dit wordt dus ook niet gedaan binnen deze methode

1 2 2 Fossiele waardeketen upstream midstream downstream

Binnen de fossiele waardeketen kan onderscheid worden gemaakt tussen drie fasen de

winningsfase upstream verwerkingsfase midstream en de gebruiksfase downstream

® DEFRA 2019 GHG conversion factors Geraadpleegd op 27 November 2020 van

https assets publishing service gov uk government uploads system uploads attachment_data file 904213 conversion

factors 2019 full set v01 02 xis
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Adviesrapport classificatie en differentiatie van fossiel gerelateerde transacties

Upstream omvat activiteiten om ruwe grondstoffen te winner en aan te leveren aan de

verwerkingseenheden Het gaat om de exploratie en winning van olie koien en gas tot en met

het vervoer van deze ruwe producten naar de verwerkingsinstailaties De midstream productie
betrefl aile activiteiten voor de verwerking van ruwe grondstoffen tot geraffineerde fossiele

brandstoffen eiektriciteit en fossiele feedstocks tot en met het vervoer in bulk van deze

geraffineerde fossiele producten naar de gebruikers of distributeurs De downstream activiteiten

betreffen het eindgebruik door de brandstoffen olwel te verbranden danwel in te zetten als

fossiele feedstock

Figuur 1 Fossiele waardeketens uitgesplitst” bevat een overzicht van de fossiele waardeketens

voor de drie fossiele brandstoffen Deze begint met de winningsfase upstream exploratie

extractie transport ruw materiaal Het volgende deel bestaat uit de verwerkingsfase midstream

opslag raffinage transport geraffineerd materiaal welke uitgesplitst wordt in drie deel

waardeketens verwerking voor eiektriciteit verwerking raffinage tot z g energy carriers en

verwerking tot fossiele feedstocks

Annex II “Toelichting bij het verschil midstream ketens zet het verschil tussen deze drie deel

waardeketens uiteen De laatste fase van de keten bevat de downstream de gebruikers en

verkopers van de eiektriciteit geraffineerde fossiele brandstoffen en feedstocks
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Adviesrapport classificatie en differentiatie van fossiel gerelateerde transacties

1 2 3 Fossiele feedstocks vs geraffineerde fossiele brandstoffen

Fossiele inputs kunnen wotden gebruikt als geraffineerde brandstof z g energy carriers’ of

ais feedstocks Geraffineerde brandstoffen spreken het meest tot de aliedaagse verbeeiding
Deze worden verbrand in het productieproces bijvoorbeeld aanvoering van een

eiektriciteitscentrale en gebruikdoortransportvoertuigen voor energieopwekking

Fossiele feedstocks daarentegen worden niet verbrand in het productieproces Fossiele

feedstocks hebben velerlei industriele toepassingen zoals plastics textiel en geneesmiddelen
Voorbeelden zijn cokes uit kolen in de metaalsector naphta uitolie en polymeren geraffineerd
uit olie en gas in de petrochemische sector De feedstocks worden direct in het product verwerkt

zonder deze te verbranden Doordat er geen verbrandingsprocessen plaatsvinden in de

gebruiksfase is de bijdrage aan klimaatverandering beperkterdan bij gebruik als energy carrier

Er bestaat overigens op dit moment geen rendabel en duurzaam alternatief voor de meeste

feedstocks in tegenstelling tot energy carriers waarbij steeds meerduurzame alternatieven zoals

zonne en windenergie voorhanden zijn

1 2 4 Fossiel gerelateerde transactie

Nu de verschillende fossiele brandstoffen en waardeketens gedefinieerd zijn kan een volgende

werkdefinitie van fossiel gerelateerde transacties’ worden opgesteld

Een fossiel gerelateerde transactie draagt potentieel bij aan ofwel faciliteert een of

meerdere onderdelen van de fossiele waardeketens van minstens een van de drie fossiele

brandstoffen en feedstocks te weten olie kolen en gas

Deel 2 Scope advies en differentiatlemethodes

2 1 Scope advies

Nu de fossiele waardeketens in brede zin geschetst zijn dient een scope voorde meetmethode

bepaald te worden Het eerste uitgangspunt van het scope advies is dat dit activiteiten omvat

waar fossiele brandstoffen zowel ruw geraffineerd als fossiele feedstocks worden verwerkt

gebruikt of verbrand daar deze productieprocessen potentieel een matige tot zware potentiele

bijdrage leveren aan klimaatverandering Het betreft de volledige upstream en midstream

waardeketens

Het tweede uitgangspunt betreft de gebruik downstream fase het advies is om het meest

signiftcante grootgebruik mee te nemen in de scope Het gaat hier specifieker om de volgende
sectoren in de downstream waardeketens de petrochemische Industrie de staal aluminium en

metaalindustrie en de cementindustrie

Hier zijn drie redenen voor
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Adviesrapport classificatie en differentiatie van fossiel gerelateerde transacties

1 Deze sectoren maken grootschalig gebruik van geraffineerde fossiele brandstoffen en

fossiele feedstocks ^ Samen zijn ze goed voor ~67 van totale emissies binnen het

industrielandschap
°

2 Deze sectoren zullen naar verwachting op korte termijn niet kunnen overstappen op
fossielamne methoden Dit verwacht men wel voor andere delen van de downstream

fossiele waardeketens die buiten de scope vallen zoals transport en de papier en

pulpindustrie”
3 De sectoren maken gebruik van de fossiele brandstoffen voor hun productieproces

‘fossiele feedstock’

Samenvattend wordt de volgende scope voorde methode geadviseerd

Upstream waardeketen volledig exploratie en winning van fossiele brandstoffen

transport van ruwe grondstof naar verwerkingseenheden

Midstream waardeketen

o Elektriciteit tot en met de opwekking van elektriciteit met gebruik van fossiele

brandstoffen bijv fossiel gestookte elektriciteitscentrales

o Fossiele brandstoffen raffinage verwerking distributie en bulktransport
o Fossiele feedstocks raffinage verwerking verkoop bijv naphtha en polymeren

Downstream waardeketen gebruik
o Fossiele brandstoffen verkoop van geraffineerde fossiele brandstoffen aan

consumenten en bedrijven door bijvoorbeeld tankstations

o Fossiele feedstocks toepassing voor industriele processen
■ Petrochemische Industrie tot en met productie van halffabricaten en met

projecten gericht op het gebruik van de halffabricaten van de plastic

verwerkingsindustrie
■ Staal aluminium en metaalindustrie tot en met de productie van staal

aluminium en metalen en met het gebruik van staal aluminium en

metaal

■ Cementindustrie tot en met productie van cement en niet het gebruik
van cement

Wat op basis van deze definitie buiten scope valt is in ieder geval
• Gebruik van elektriciteit in grote hoeveelheden door industrie m u v de grootgebruikers

zoals de petrochemische staal aluminium en metaalindustrie en cementindustrie dus

bijvoorbeeld de papier en pulpindustrie Het gebruik van elektriciteit komt uit het

elektriciteitsnet waarbij de herkomst niet goed te herleiden is naar specifieke fossiele

brandstoffen Deze sectoren zullen naar verwachting op korte termijn kunnen

overstappen op fossielarme methoden en of hebben maareen klein aandeel in de uitstoot

van broeikasgassen
• Het downstream gebruik van elektriciteit door individuele bedrijven en huishoudens dit

omdat

1 voor individuele consumenten of bedrijven moeilijk te achterhalen valt hoe de

elektriciteit is opgewekt

lEA 2020 Tracking Industry 2020

https www iea org reports tracking industry 2020

iEA 2020 World Energy Outlook 2020 OECD Pubiishing Paris https doi org 10 1787 557a761 b en

Anaiysis Geraadpleegd op 30 November 2020 van
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Adviesrapport classificatie en differentiatie van fossiel gerelateerde transacties

2 de verbranding van de fossiele brandstoffen al plaats heeft gevonden in de

elektriciteitscentrales

• Consumptie van fossiele brandstoffen t b v transport Dit omdat

1 deze per individuele transactie maar een kleine potentiele bijdrage leveren aan

klimaatverandering of

2 deze optermijn waarschijnlijk overstappen op fossielarme methoden

3 ze fossiele brandstoffen niet gebruiken in het productieproces maar deze

consumeren

De voorgestelde scope is gevisualiseerd in Figuur 2 “Schematisch overzicht van de fossiele

waardeketen” met oranje markering Verder is de voorgestelde scope gevisualiseerd in de matrix

in Figuur 3 In dit figuur zijn ter illustratie een aantal voorbeeldtransacties uit Atradius’ portfolio

geplaatst Er valt af te leiden dat voorbeeldtransacties zich in meerdere delen van de waardeketen

kunnen manifesteren

Vergelijking stakeholders

De geadviseerde scope voor fossiele waardeketens is vergeleken met de scope van

verschillende stakeholders pensioenfondsen banken waaronderde EIB verzekeraars andere

exportkredietverzekeraars en NGOs Alle bestudeerde stakeholders beschouwen de

winningsfase upstream en de verwerkingsfase transport opslag productie en raffinage
midstream binnen hun scope Daarnaast benoemen bijna alle stakeholders de

productie opwekking van elektriciteit uit fossiele brandstoffen

Sommige stakeholders gaan verder en beschouwen ookde petrochemische Industrie de

cementindustrie de metaal staal en aluminiumindustrie en de papier en pulpindustrie als

onderdeel van de fossiele waardeketen Both Ends^^ NGO hanteert de breedste definitie en

beschouwt ookde consumptie vanelektriciteit en de consumptie van geraffineerde producten in

het personenvervoer als een fossiel gerelateerde transactie Voor een gedetailleerde

uitwerking zie Annex III “Stakeholderanalyse”

Both Ends 2017 Towards Paris Proof Export Support Geraadpleegd op 9 november 2020 van

https Awv™ bothends org uploaded_files documerYt Paris_Proof_Export_Support_June_2017 pdf p 9
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2 2 Differentiatiemethodes

Vanuit het scope advies is de matrix in Figuur 4 ontwikkeld Er zijn verschiliende

differentiatiemethodes overwogen om transacties binnen deze matrix te kunnen plaatsen Er is

gekeken naar drie criteria

• de verschiliende type fossiele brandstoffen

• methodes voor de winning en vervoer van de fossieie brandstoffen conventioneel vs

onconventioneel

• de relatieve mate van potentieie bijdrage aan kiimaatverandering van de verschiliende

stappen van de waardeketens

Type Uissiele brandstoffen

Bij koien wordt onderscheid gemaakt tussen thermische en metaliurgische koien omdat

verschiliende stakehoiders hier ook onderscheid tussen maken en deze koien andere doelen

dienen elektriciteitsopwekking vs industrieei gebruik
Voor gas wordt onderscheid gemaakt tussen aardgas en Ing omdat de mate van bijdrage aan

kiimaatverandering verschiit

Voor de verschiliende type geraffineerde oiien wordt geen verder onderscheid gemaakt omdat de

relatieve mate van bijdrage aan kiimaatverandering redeiijkgeiijk is

\Mnningsmethoden

Binnen de matrix wordt onderscheid gemaakt voor olie en gas tussen conventioneie methoden

en onconventioneie winningsmethoden Dit onderscheid wordt niet zozeer gemaakt voor het

verschil in mate van bijdrage aan kiimaatverandering maar omdat onconventioneie methoden

kunnen resuiteren in zware miiieuvervuiiing

Relatieve mate van potentieie bijdrage

Om de reiatieve mate van potentieie bijdrage aan kiimaatverandering te bepaien voor de

verschiliende stappen van de waardeketen zijn verschiiiende databases en methoden toegepast

zie Annex iX “Differentiatiemethoden en databases” voor de exacte methodes en de gebruikte
databases

Er is gedifferentieerd naar

1 De reiatieve mate van potentieie bijdrage aan kiimaatverandering voor de intearaie

waardeketens van de fossiele brandstoffen

Bijvoorbeeld Figuur 4 iaat zien dat de gemiddelde emissiefactor voor thermische en

metaiiurgische koien 0 39kg C02e kWh bedraagt en de gemiddeide emissiefactor voor

de geraffineerde fossiel brandstoffen Diesel en Benzine bedraagt 0 31 kg C02e kWh De

reiatieve potentieie bijdrage aan kiimaatverandering per kWh voor thermische en

metaliurgische koien is dus ~21 meer dan voor geraffineerde fossiele brandstoffen

Diesel en Benzine

2 De relatieve mate van potentieie bijdrage aan kiimaatverandering voor de waardeketens

per fase van de fossiele waardeketen inci voor verschiliende sectoren Hierdoor is het

beter inzichtelijk waar de bulk van emissies plaatsvindt binnen de up mid en

downstream van fossiele waardeketen Bijvoorbeeld grofweg 8 van de emissies voor

de geraffineerde fossiele brandstoffen Benzine en Diesel vinden binnen de exploratie en

extractie fase plaats
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Voorde relatieve mate van potentiele bijdrage aan klimaatverandering zijn alleen de percentages

voor conventioneel gewonnen olie en gas weergeven Dit is om twee redenen 1 er is voor

onconventioneel gewonnen olie en gas onvoldoende data beschikbaar voor de relatieve

potentiele bijdrage aan klimaatverandering en 2 voor onconventioneel gewonnen olie en gas is

onvoldoende betrouwbare data beschikbaar

Voor de opsplitsing van het downstream gebruik van de fossiele waardeketen in de

verschillende sectoren is in sommige gevallen door datagebrek onbekend hoeveel deze sectoren

bijdragen binnen de matrix in Figuur4 aangemerkt ais ‘onbekend’
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Deel 3 Procesbeschrijving

In dit hoofdstuk voIgt de voorgestelde methode van het classificatie en differentiatieproces De methode voIgt twee hoofdstappen het screening proces gevolgd
doorde classificatie en differentiatie zie FiguurS
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Figuur 5 Flowchart van de methode
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3 1 Screening proces

In de eerste stap wordt een screening gemaakt van transacties die redelijkerwijs fossiel

gerelateerd zijn Er wordt getoetst of de informatie uit het aanvraagformulier gekoppeld kan

worden aan de fossieie waardeketens Transacties worden ingedeeld in directe indirecte en niet

fossiel gerelateerde transacties Directe fossiel gerelateerde transacties bevatten een direct

aantoonbaar verband met fossieie waardeketens de transactie is inherent fossiel bijvoorbeeld
een olietanker of het project is fossiel bijvoorbeeld wanneerde afnemer een olieraffinaderij is

BiJ indirecte fossiel gerelateerde transacties is het verband tussen de transactie en fossieie

waardeketens minder direct maarwel aantoonbaar bijvoorbeeld goederen of diensten die ten

bate komen aan een infrastructuurproject waar de fossieie sector een belang in heefl

Deze stap valt vervolgens weer in drie deelstappen uiteen de screening van de transactie van

het project direct en het project indirect

3 1 1 Screening transactie

In de screening van de transactie wordt gekeken naar het product of de dienst van de transactie

Deze is fossielgerelateerd indien het product of de dienst enkel in te zetten is ten bate van fossieie

waardeketens bijvoorbeeld een schip of kapitaalgoed dat zo ontworpen is dat het technisch

alleen kan worden ingezet in een fossieie sector zoals een olietanker Het product is fossiel-

gerelateerd en betreft in dit geval een direct fossiel gerelateerde transactie

3 1 2 Screening project direct

De projectdefinitie omschrijft het project waarvan de transactie onderdeel uitmaakt of de inzet

Bijv het betreft de levering van tweemaal drie typen compressoren inclusief supervisie en

ingebruiksteiling aan een bestaande raffinaderij

De project analyse stap direct beschouwt allereerst informatie over de betrokken partijen de

exporteur of verzekerde is het Nederlandse bedrijf of internationale bank die een

exportkredietverzekering afsiuit bij ADSB De debiteur is de party die de goederen en of diensten

afneemt In sommige gevallen is de debiteur niet de afnemer van het goed bijvoorbeeld als een

overheidsinstelling als debiteur in de boeken staat

Indien blijkt dat het product of de dienst wordt afgenomen door een party binnen fossieie

waardeketens voigtde classificatie direct fossieigerelateerde transactie

3 1 3 Screening project indirect

Indien de afnemer van het product of de dienst niet binnen de fossieie waardeketens opereert
wordt gekeken of de transactie ten bate komt aan een sector waardoor fossieie handel wordt

gestimuleerd zoals een haven ofander infrastructuurproject

Deze informatie wordt nog niet standaard ingezameld in het aanvraagformulier van ADSB Het

wordt geadviseerd om het aanvraagformulier hier mee uit te breiden zie deel 4 aanbeveiingen

3 1 4 Resultaat screening

Aan het einde van de screening worden transacties ingedeeld in direct indirect en niet fossiel

gerelateerde transacties Samenvattend direct fossiel gerelateerde transacties betreffen

goederen en diensten die

a enkei in te zetten ziJn ten bate van fossieie waardeketens een olieraffinagepijp
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b door de eerste afnemer gebruiker
^ binnen de fossiele waardeketens zie 2 1 Scope advies

worden ingezet {fast crew supply schip voor een offshore oliewinningsproject Hoewel het

product ook voor niet fossiele doeleinden zou kunnen worden ingezet bestaat hiertevens een

direct aantoonbaar verband met fossiele waardeketens

Bij indirecte fossiel gerelateerde transacties is het verband tussen de transactie en fossiele

waardeketens minder direct maar wel aantoonbaar Het gaat hier om algemene goederen en

diensten die ten bate komen aan een debiteur waardoorde fossiele Industrie gestimuleerd wordt

zoals een uitdieping of verbetering van een haven met een substantiele fossiele

handelscomponent

Hier valt niet direct uit de projectomschrijving af te leiden dat het om een fossiel gerelateerd

project gaat Bij indirecte fossiel gerelateerde transacties wordt daarom een kwantitatieve

drempeltoets uitgevoerd alvorens overte gaan op classificatie Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken

worden naar het percentage van de balans van 1 de debiteur of 2 de eindgebruiker dat aan

de fossiele waardeketen Figuur 2 gekoppeld kan worden Indien dit percentage boven een

bepaalde drempelwaarde komt wordt de transactie beschouwd als fossiel gerelateerd

Verschillende drempelwaarden en criteria voor wanneer lets fossiel gerelateerd is zijn

waargenomen in de stakeholderanalyse zie Annex III Stakeholderanalyse Deze

drempelwaarden varieren tussen de 20 en 40 van de balans van de debiteur afnemer Een

van de zes geanalyseerde stakeholders maakte gebruik van een lineair afnemende

drempelwaarde momenteel wordt een drempelwaarde van 30 gehanteerd vervolgens zakt

deze in 2025 naar 25 en vervolgens in 2030 naar 20

Indien een kwantitatieve drempeltoets niet mogelijk is bijvoorbeeld vanwege informatiegebrek
kan een kwalitatieve beoordeling van de transactie worden gedaan aan de hand van publiek
beschikbare informatie zoals jaarverslagen beleidsdocumenten en nieuwsbronnen

Is de transactie direct of indirect fossiel gerelateerd dan wordt deze geclassificeerd aan de

hand van de waardeketen matrix Alle overige transacties zijn niet fossiel gerelateerd Deze

worden niet verder geclassificeerd

3 2 Classificatie

De classificatie van de transactie in de fossiele waardeketen wordt met behulp van NACE

coderingen vastgelegd Een NACE code is een statistische classificatie van economische

activiteiten die wordt gebruikt binnen de Europese Unie Voor het classificeren van de transacties

is gebmik gemaakt van NACE rev 2^^ Deze update sluit aan op de huidige wereldeconomie

NACE 1 werd opgesteld in de jaren 60 omdat het de belangrijkste sectoren uit de nieuwe

13 Er wordt dus niet naar de volgende afnemer gebruiker binnen de keten gekeken omdat dit

praktisch moeilijk uitvoerbaarzou zijn
I l NACE Rev 2 Statistical classification of economic activities in the European Community 2006 Geraadpieegd op 28

November 2020 van https ec europa eu eurostat documents 3859598 5902521 KS RA 07 015 EN PDF

Momenteel wordt binnen ADSB nog gewerkt met NACE 1 0 Voor deze studie is NACE 2 0 gebruikt om aan te sluiten bij
de iaatste industrie standaard
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economie bevat waaronder technologie en IT In deel 4 van dit rapport wordt daarom

aanbevolen om overte stappen op NACE 2

Om onderscheid te maken tussen de verschillende fases van de waardeketen upstream
midstream en dovi^nstream wordt gebrulk gemaakt van een twee NACE codes een hoofd en

subsector Daarnaast wordt indien bekend de winningsmethode aangegeven conventioneel of

onconventioneel Er blijken dus drie aspecten uit de matrix

1 De NACE hoofdsector bepaalt aan welke van de drie verschillende fossiele brandstoffen

de transactie bijdraagt kolen olie of gas voor volledige lijst zie Annex V NACE hoofd

en subsectoren label 7

De NACE subsector bepaalt de plaats in de waardeketen waaraan de transactie bijdraagt
voor volledige lijst zie Tabel 8

o Indien een transactie meerdere hoofdsectoren behelst bijvoorbeeld zowel kolen

als olie of meerdere subsectoren bediend bijvoorbeeld zowel extractie

transport als productle dan wordt de transactie geplaatst binnen waardketen

geplaatst aan de hand van de dominante activiteit van de transactie in andere

woorden de activiteit met procentueel gezien de grootste economische waarde

Een voorbeeld hiervan was de levering van een drijvend productie opslag en

afnameschip FPSO de bouw van een gasleiding en de bouw van een LNG

instalatie in Australie Deze transactie valt zowel binnen de upstream extractie

en transport van ongeraffineerde producten als binnen de midstream productie
en raffinage De dominante activiteit van deze transactie was de bouw van de

LNG instalatie dit valt binnen de midstream productie en raffinage van gas Deze

specifieke transactie wordt hierom geplaatst In dit deel van de waardeketen en

geclassificeerd metde NACE code 35 21 manufacture of gas

De winningsmethode of het type fossiele brandstof de plaats in de matrix zie 2 2

Differentiatiemethodes

o Indien de winningsmethode van de fossiele brandstof onbekend is wordt er

aangenomen dat deze op een conventionele manier gewonnen is De reden hier

voor is dat het overgrote deel van de globale fossiele brandstoffen productie op

een conventionele manier gebeurd
5

2

3

Ter illustratie de levering van compressoren aan een olieraffinaderij zou de volgende twee NACE

coderingen krijgen 06 01 olie en 19 20 oil refining Indien de winningsmethode van de in de

raffinaderij verwerkte olie bekend is kan deze tevens in de matrix worden aangegeven

3 3 Differentiatie

De differentiatie van de verschillende fossiele brandstoffen gebeurt op basis van de drie

differentiatiemethodes beschreven in 2 2 Differentiatiemethodes Het advies om de mate van

bijdrage aan klimaatverandering te relateren aan de hele waardeketen en niet enkel de sub

stap Deze differentiatiemethode leidt tot de volgende drie categorieen

^^lEA 2020 World Energy Outlook 2020 OECD Publishing Geraadpleegd op 27 Januari 2021

https doi Org 10 1787 557a761 b en

van
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Een fossielgerelateerde transactie die onderdeel is van de waardeketen gas heeft een matige

potentiele bijdrage aan klimaatverandering

Een fossielgerelateerde transactie die onderdeel is van de fossiele waardeketen olie heeft een

middeizware potentiele bijdrage aan klimaatverandering

Een fossielgerelateerde transactie die onderdeel is van de fossiele waardeketen met de

zwaarste bijdrage aan klimaatverandering namelijk kolen heeft daardoor een zware

potentiele bijdrage aan klimaatverandering

De differentiatie vindt plaats aan de hand van de Matrix uit Figuur 6 De fossiele waardeketen zijn

uitgesplitst voor de drie verschillende fossiele brandstoffen de relatieve uitstoot van C02 van de

verschillende stappen van de waardeketen de NACE coderingen en differentiatie naar de

volledige waardeketen van de fossiele brandstoffen Lichtbruin staat voor fossielgerelateerde
transactie met matige bijdrage aan klimaatverandering {gas 06 20 bruin voor

fossielgerelateerde transactie met middeizware bijdrage aan klimaatverandering olie 06 10 en

donkerbruin voor een fossielgerelateerde transactie met zware bijdrage aan klimaatverandering
kolen 05 01 05 20
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Deel 4 Aanbevelingen

De aanbevelingen die volgen uit de ontwikkelde methode zijn opgedeeld in procesaanbevelingen voor

de impiementatie van de methode en potentiele vervoigstappen ten aanzien van afbouwscenarios

4 1 Procesaanbevelingen

De eerste procesaanbeveiing gaat over het testen van de methode en de tweede over het verder

ontwikkeien en verdiepen van de methode

4 1 1 Testen methode

South Pole adviseert dat de methode getest wordt aan de hand van een aantal historische transacties

Een aantal sleutelaspecten waar aan gedacht kan worden in de testfase

• is de methode goed te interpreteren en consistent toe te passen door niet experts
• Zijn er transacties die buiten de scope methode vallen maar toch redelijkerwijs als fossiel

gerelateerd kunnen worden beschouwd

• Zijn er transacties die binnen de scope methode vallen maar niet redelijkerwijs als fossiel

gerelateerd kunnen worden beschouwd

• Is het onderscheid tussen een directe en indirecte fossiel gerelateerde transactie helder

• Is de drempeltoets voor indirecte fossiel gerelateerde transacties uitvoerbaar Leidt deze tot

consistente kwalificaties

4 1 2 Aanpassen aanvraagformulier

South Pole adviseert dat er enkele aanpassingen worden gedaan aan het aanvraagformulier Een

aantal potentiele vragen zouden kunnen zijn

• Wat is de winningsmethode van de fossiele brandstof

o Binnen het aanvraagformulier zou voor deze vraag een keuzelijst kunnen volgen
bestaande uitde volgende antwoorden conventioneel onconventioneel of onbekend

South Pole adviseert om het voor debiteuren die operen in de upstream van de fossiele

waardeketen het verplicht te stellen om deze vraag te beantwoorden met

conventioneel of onconventioneel

• Wat is de dominante activiteit van de transactie inzet van het project

4 1 3 Overstappen naar NACE rev 2

NACE is een statistisch classificatiesysteem voor economische activiteiten binnen de Europese Unie

Het oorspronkelijke NACE codeiingssysteem opgesteld in 1965 is in 2006 herzien tot NACE rev 2

om in te spelen op technologische ontwikkelingen en structurele veranderingen van de

wereldeconomie Momenteel gebruikt Atradius nog het oorspronkelijke NACE coderingssysteem

South Pole adviseert Atradius om overte stappen naar NACE rev 2 Hiermee zullen de interne

systemen en rapportages beter aansluiten op huidige en toekomstige industriestandaarden

NACE Rev 2 Statistical classification of economic activities in the European Community 2006 Geraadpleegd op 26 Januari

2021 van https ec europa eu eurostat documents 3859598 5902521 KS RA 07 015 EN PDF
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waarondertoekomstige EU Sustainable Finance wetgeving waaronderde implementatie van de EU

Taxonomie

4 1 4 Levend document

South Pole adviseert om dit rapport als ‘levend document’ te zien hetgeen wil zeggen dat het op grond
van voortschrijdende inzichten en opvattingen wordt upgedate Dit doet recht aan de complexiteit van

de verschillende fossiele brandstoffen en waardeketens en de veranderende verzekeringsportefeuille
van Atradius Dutch State Business

Om het document ‘levend’ te houden beveelt South Pole aan om

• Een aantal trainingsworkshops te houden met betrokken afdelingen en andere stakeholders

met name de Staat

• Een jaarlijks rapportageronde te doen in combinatie met een ‘refresh’ workshop
• Een jaarlijkse evaluatie te doen van het rapportageproces en de methodologie te updaten aan

de hand van de voortschrijdende inzichten die hier uit voortkomen

4 2 Potentiele vervoigstappen t a v afbouwscenario’s

Voor het opstellen van afbouwscenario’s kunnen de volgende aspecten meetellen ^

1 Het land waarin de investering opereert
2 De sector waarin de investering opereert
3 De debiteur

4 Tech nolog ie best practices
5 Ontsluiting van nieuwe of gebruik van bestaande voorraden

4 2 1 Op basis van het land van de debiteur

1 De Climate Change Performance Index^® CCPI geeft landen een score op basis van vier

criteria 1 op basis van het hedendaags klimaatbeleid 2 het energiegebruik 3 de GHG

emissies en 4 het gebruik van duurzame energie Nederland presteert op deze index

ondergemiddeld

In een potentiele verdiepingsslag zou deze score geintegreerd kunnen worden in de methode

Projecten die plaatsvinden in ‘slecht’ presterende landen krijgen bijvoorbeeld een ‘bruinere’

score

2 De bovenstaande score zou ‘gebalanceerd’ kunnen worden met economische criteria

bijvoorbeeld op basis van drie criteria van de FMO^® 1 het land van investering is een van de

minst ontwikkelde landen 2 er is geen economisch en technisch haalbaar alternatief voor

Uit de stakeholderanalyse komt tevens naar voren dat financiele instellingen investeringen beoordelen op basis van deze drie

criteria Stakeholders kiezen er veelal voor om fossiel gerelateerde sectoren uit te sluiten of een engagementstrategie op te

stellen

Climate Change Performance Index 2020 Geraadpleegd op 7 December 2020 van https ccpi org wp

content uploads CCPI 2021 Results 201206 2 A3 pdf
FMO Position Statement on Phasing Out Fossil Fuels in Direct 2 Investments p 2 van

https www fmo nI i en tibrarv dovimload urn uuid a33fb0e2 2f52 44e0 9e1e

c0992fe6cd45 2010G6 fnal draft fossil fuel position statement for consultalion pdf
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fossiele energie om voor flexibele duurzame energie te zorgen 3 het land van de

investeringen staat voor uitdagingen op het gebied van de toegang tot stabiele elektriciteit

Landen die aan deze criteria voldoen zouden een betere score krijgen binnen de methode en

hierdoor potentieel pas later of niet v orden uitgesloten

4 2 2 Op basis van de sector van de debiteur

1 Het Transition Pathways Initiative^Q TPI beoordeelt de verschillende sectoren industrieen op

hoe gemakkelijk ze de overgang naar een C02 zuinige economie kunnen maken Sectoren die

dit gemakkelijker kunnen overgaan krijgen een betere score Bijvoorbeeld de

aluminiumindustrie krijgt het waarschijnlijk moeilijker met de energieovergang dan de

scheepvaart Sectoren die makkelijkerde energieovergang doorlopen zouden een betere score

krijgen

4 2 3 Op basis van de debiteur

1 Het TPF® beoordeelt ook Individuele bedrijven op hoe gemakkelijk ze de energieovergang

doorlopen Debiteuren met een slechtere score zouden een “slechtere” score krijgen binnen de

methode

2 Op basis van klimaatgerelateerde disclosure zoals de Task Force on Climate Related

Disclosures TCFD Binnen TCFD maken bedrijven bekend hoe zij omgaan met

klimaatverandering op basis van Beleid Governance Strategic Risicomanagement en

Doelstellingen^^ Bedrijven die meer rapporteren krijgen een “betere” score

4 2 4 Op basis van technologie

1 Op basis van best practices die worden toegepast door de afnemer of debiteur Dit valt al deels

binnen de methodologie ADSB beoordeelt transacties volgens conform het mvo beleid van de

ekv op basis van het IFC Sustainability Framework^^ Binnen dit framework wordt het gebruik
van routine flaring uitgesloten van financiering Andere best practices zouden geidentificeerd
kunnen worden als de debiteur afnemer geen gebruik maakt van deze best practices zouden

ze een slechtere” score krijgen
2 Transacties of projecten die leiden tot efficienter gebruik van natuurlijke huipbronnen of niet

direct klimaatgerelateerd zijn beperking van overige voetafdruk kunnen een “betere” score

krijgen binnen de methode Dit zou aansluiten bij de methode Het Groene Label van ADSB

Een voorbeeld Is een investering in efficientere scheepvaarttechnologieen waarvoor geen

schone alternatieven zijn

South Pole zou in een vervoigstudie deze pistes verder kunnen uitwerken binnen de meetmethode en

tevens verdere stakeholderanalyse peer reviews uitvoeren

TPI 2020 Geraadpleegd op 29 November 2020 van https y www transitionpathwayinitiative org sectors

2 Financial Stability Board 2020 Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate related Financial

Disclosures Geraadpleegd op 3 December 2020 van https www fsb tcfd org publications implementing tcfd recommendations

2012 Edition Retrieved 14 December 2020 from

https www ifc org wps wcm connect topics_ext_content ifc_external_corporate_site sustainability at ifc policies
standards ifcsustainabilltyframework_2012

22 IFC 2012 Sustainability Framework
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4 2 4 Ontsluiting van nieuwe voorraden of gebruik van bestaande voorraden

De huidige methodiek geeft geen inzicht in de vraag of een transactie een uitbreiding van nieuwe

voorraden of het gebruik van bestaande voorraden betreft Dit zou in de toekomst kunnen worden

toegevoegd aan de methode Er zou bijvoorbeeid een vraag kunnen worden toegevoegd aan het

aanvraagformulier waarvan de uitkomst wederom een plek krijgt in de classificatie matrix
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Annex I

Onconventioneel gewonnen olie en gas

Deze annex beschrijft de meest gangbare onconventionele olien en gassen^^ Voor onconventionele

oliegerelateerde fossiele brandstoffen zijn dit

• strakke olie olie uit gesteente harder dan zandsteen om dit te winnen is fracking nodig
• schalieolie olie in zandsteen om dit te winnen is fracking nodig
• olie gewonnen uit teerzanden

Voor onconventionele gasgerelateerde fossiele brandstoffen zijn dit

• schaliegas gas uit zacht gesteente om dit te winnen is fracking nodig
• strak gas gas uit hard gesteente om dit te winnen is fracking nodig
• steenkool gas gas uit steenkool om dit te winnen is fracking nodig

Annex II

Toelichting bij het verschil midstream ketens

Elektriciteit

Voor de opwekking van elektriciteit worden fossiele brandstoffen verbrand Bij deze verbranding komen

broeikassen vrij hetgeen een significante bijdrage aan het broeikaseffect opievert

Er bestaan rendabele en schaalbare duurzame alternatieve waardeketens voor de opwekking van

warmte en energie zoals zonne wind en hydro energie

GerafUneerde fossiele brandstoffen

Naast de verbranding van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsopwekking vindt verbranding plaats
voor niet elektrische energieopwekking bijvoorbeeld de directe verbranding van diesel benzine of gas

voor transport of huishoudens Bij deze verbranding komen tevens broeikasgassen vrij hetgeen een

significante bijdrage aan het broeikaseffect opievert

Er bestaan tevens rendabele schaalbare en duurzame alternatieve waardeketens voor de opwekking

van warmte en energie zoals zonne wind en hydro energie

Fossiele feedstocks

Fossiele inputs worden naast het gebruik als brandstof ook gebruikt als feedstocks Het gaat om

grootschalig gebruik voor industriele toepassingen zoals plastics textiel en geneesmiddelen In het

geval van fossiele feedstocks vindt geen verbranding plaats in het productieproces want de input wordt

direct in het product verwerkt

Er bestaat op dit moment geen rendabel en duurzaam alternatief voor het grootste deel van de

petrochemische Industrie Het schema hieronder laat de complexiteit van de petrochemische Industrie

zien

lEA 2020 World Energy Outlook 2020 OECD Publishing Geraadpleegd op 01 December 2020 van

https doi ora 10 1787 557a761 b en
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Annex III

Stakeholderanalyse

Bij de ontwikkeling van de methodologie is een stakeholderanalyse gedaan Het doel van de

stakeholderanalyse is tweeledig

1 Scope vergelijking Welke activiteiten sectoren beschouwen stakeholders als fossiel

gerelateerd Kijken stakeholders naarde hele keten ofsiechts een onderdeel ervan

2 Indirecte bijdragevergelijking Hoe gaan stakeholders om met onduldelljke of Indirecte

bijdragen Welke drempelwaarden worden gebruikt

In het kader van de huidige opdracht is een expliciete analyse van het uitsluitingsbeleid van de

stakeholders buiten beschouwing gelaten Daar waar uitsluitingsbeleid raakt aan bovenstaande

vraagstellingen komt deze echter wel aan bod

Vraag 1 Scope vergelijking

De eerste stakeholderanalyse betreft een scope vergelijking hoe zien stakeholders fossiel gerelateerde

transacties De stakeholder selectie bestaat uit Nederlandse pensioenfondsen verzekeraars

buitenlandse ECA’s Internationale financiele instellingen en NGO s Er is gebruik gemaakt van

duurzaamheidsrapporten positioning papers en methoden

Tabel 1 stakeholderanalyse van de scope vergelijking

Financiele

instelting

Omschrijving Scope

gerelateerde sectoren

fossiel Citatenvan

I
PME Pensioenfonds • Olie en gassector

• Nutsbedrijven
• Edelmetaaiindustrie

• Luchtvaart

• Staaiindustrie

In de eerste plaats kiezen we bij de

beleggingen In de olie en gassector

nutsbedrijven edelmetaal de

luchtvaart en de staalsector voor ‘best

in class aandelen Datzijn aandelen in

bedrijven die het beste omgaan met de

aanpak van kllmaatrisico s
^^

I
ABP Pensioenfonds Fossiel gestookte

elektriciteitscentrales

Mijnbouw
Petro chemische

Industrie

Staaiindustrie

“Denk bijvoorbeetd aan fossiel

gestookte elektiiclteltscentrales de

mijnbouw en de chemische en

staaiindustrie We kijken wat de uitstoot

van het bedrijfis per euro die we erin

beieggen Door te beleggen in

bedrijven die vergeieken met

sectorgenoten weinig uitstoten 25

PME Pensioenfonds 2020 Klimaatverandering Geraadpleegd op 1 December 2020 van https ViWVif pmepensioen nl over

pme beleggen mens milieu klimaatverandering

ABP 2020 Duurzaam en verantvifoord beleggen 2019 Geraadpleegd op 1 December 2020 from

https vww abD nl imaaes abp verslaa duurzaam beleaaen 2019 pdf p 32
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PFZW Pensioenfonds Fossiele sector

Nutsbedrijven
Materialen niet duidelijk
welke

Fossiele energiesector

Wj willen bedrijven stimuleren om te

veranderen Daf doen we bijvoorbeeld
door per sector onze aandelen in de

meeste fossiel gerelateerde bedrijven
te verkopen en dat geld te steken in

bedrijven die veel eWcienter met hun

C02 uitstoot omgaan
^^

We hebben de 35 meest C02

intensleve bedrijven In de nuts

materialen en energiesector uit onze

aandelenbeleggingen verwijderd en

“PFZWbelegt nog wel In bedrijven die

actiefzijn in deze fossiele

energiesector
^^

T T

bpfBouw Pensioenfonds • Basismaterialen niet

duidelijk welke

• Nutsbedrijven
• Energie en Industrie

“Dan is de reductie behaald door

minder te beleggen in secforer die het

overgrote deal van de C02 voetafdruk

voorhun rekening nemen

Basismaterialen Nutsbedrijven

Energie en Industrie en doorons

binnen deze sectoren te richten op

bedrijven die minder C02 uitstoten dan

sectorgenoten

r T T
PMT Pensioenfonds • Fossiele brandstoffen

• Fossiel gerelateerde

bedrijven onduidelijk
welke bedrijven
hieronder vallen

Daarom wit PMT Investeringen in

fossiele brandstoffen of fossiel

gerelateerde sectoren niet onattent

beeindigen De sector kan zetfook niet

abrupt stoppen met het gebruik van

fossiele brandstoffen Het is daarom

beter om de Invioed die PMT a s

aandeeihouder heeft te gebruiken om

met fossiel gerelateerde bedrijven het

gesprek aan te gaan over het verlagen
van de ultstoot en een overgang naar

een schone en duurzame economie ^

\ T T T
ASR Verzekerings

maatschappij

Up en midstream van

olie en gas
• Mijnbouw

“The major part of the carbon footprint
will be caused by a small proportion of

the analysed AuM about 7 in the

26
P Borgdorff 2020 Strijden voor het klimaat zelfde doel andere route Geraadpleegd op 1 December 2020 van

https pfew typepad com blog 2019 12 strijden voor het klimaat zelfde doel andere route html

PFZW 2020 Op weg naar fossielvrij Geraadpleegd op 1 December 2020 van

https www pfzvi nl content dam pfzvi web over ons zo beleggen we factsheets ptzw factsheet op weg naar fossielvrij pdf
2®

Bpfbou\« 2019 Verslag Verantwoord Beleggen Geraadpleegd op 7 December 2020 van

https www bpfboLiw nl imaqes Verslaa Verantvifoord Beleaaen 2019 pdf p 33

PMT 2020 Verantwoord beleggen beleid Geraadpleegd op 1 December 2020

https www pmt nl media whqdwfgs samenvatting_verantwoord_beleggen_beleid pdf p 3

van
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• Energy energy related sectors including

Energy Utilities Multiutilities

Conventional Electricity Integrated Oil

gas Exploration production
General mining and Gas distribution

according to the Merrill Lynch
classirication”^’^

\ T T T
Achmea Verzekerings

maatschappij

Up en midstream olie

en gas

Staal

Cementindustrie

Chemiesector

Staalindustrie

“Wijkijken kritisch naar alle sectoren

die voor de grootste ultstoot van

broelkasgassen zorgen waaronderde

staal cement en chemiesector

Vanwege beperkte beleggingen in de

cementsector richt dit

engagementstraject zich op bedrijven
In de chemle en de staalindustrie We

onderzochten In welke mate

ondernemingen In de

beleggingsportefeuilles voorbereid zijn

op markt en bel dsontwikkelingen op

het gebied van klimaatverandering en

energle efricientle

r 1
EDC Canadese

exportkrediet

verzekeraar

Airlines

Cement Manufecturing

Metals Smelting and

Processing includes

aluminum steel and

other metal smelting
does not include mining
of various metals

Petrochemical and

Chemicals

Manufacturing includes

fertilizer production
Thermal Power

Generation

Upstream Oil and Gas

Operations

EDC has Identified sectors to be

carbon intensive if the average

emissions of the sector in Canada emit

over an average of 500 000 tonnes of

carbon dioxide equivalent tC02 per

year2 This Includes

• Airlines

• Cement Manufacturing
• Metals Smelting and

Processing includes

aluminum steel and other

metal smelting does not

Include mining of various

metals

• Petrochemical and Chemicals

Manufacturing Includes

fertilizer producVon
• Thermal Power Generation

• Upstream Oil and Gas

^
ASR 2017 Positioning paper on climate change Geraadpleegd op 1 December 2020 van https www asrnederland nl

media files asrnederland nl duurzaam ondernemen duurzame belegger asr positioning paper on climate change and energy
transition pdf la nl nlf p 7

Achmea 2020 Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Halfjaan erslag januari juli 2020 Geraadpleegd op 1 December

2020

2020 pdf la en hash C42C88E5BA4ACA3D26E137ADE42CE5CFD60B3998 p 50

https www achmea nl media achmea documenten duurzaam verantwoord beleggen mvb rapportage h1van
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Operations
^^

\ T T
SEK Zweedse EKV Up en midstream

Power plants

Paper and pulp
Producers of cars and

airplanes
Cementindustrie

Staalindustrie

Glasindustrie

SEK uses the following categories
when classifying fossil fuel projects

• Fossil assets — projects
aimed at extracVng fossil

fuels

• Fossil fuel dependent
infrastructure projects
which depend on fossil fuels

or assets Involved in the

transport of these fuels

Airports fxpellnes for oil and

fossil gas in^astructure for

the transmission of fossil fuel

power roads and railroads

whose main purpose is the

transport of fossil fuels fall

within this category
• High carbon assets facing a

shift to low carbon

technologies projects
which have low carbon

alternatives which are

expected to replace fossil fuel

dependent or carbon intensive

technologies Power plants

paper and pulp producers of

cars trucks and airplanes
and equipment for burning
fossil fuels fall within this

category
• High carbon assets without

low carbon competitors

projects which currently do not

have any low carbon

alternatives such as

equipment for producing
cement and steel and

g ass
^3

32 2020

https www edc ca content dam edc en corporate corporate social responsibility environment people dimate change
framework pdf p 4

SET 2019 Geraadpleegd op 1 December 2020 van https www nalurskyddsforeningen se siles default files dokument

media the_worlds_first_fossil free_export_credits pdf ■ p 17

EDC 2020 Climate Change Framework Geraadpleegd op 1 December van
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EIB Europese

investeringsba

• Fossil fuel energy

projects

Following today s approval of the

revised energy lending policy the EIB

will no longer consider new financing
for unabated fossil fuel energy

projects including gas from the end of

2021 onwards In addition the bank set

a new Emissions Performance

Standard of 250g 0fCO2 per Kilowatt

hour kWh This will replace the

current 550gCO2AWh standard ^

nk

r T 1
FMO Ontwikkelingsb • Fossil fuels upstream

• Fossil fuels

mid downstream for

non power generation
• Fossil fuels

mId downstream for

power generation

Following the above considerations we

apply the following investment criteria

to investments in the fossil fuels value

chain as described in Figure 1

• Fossil fuels upstream direct

financing of the exploration
and extraction of fossil fuels

No direct investment allowed

• Fossil fuels mid downstream

for non power generation
direct nnancing of the

production storage and

transportation of fossil fuels

for non power generation No

direct investment allowed

• Fossil fuels mid downstream

for power generation direct

financing of the production

storage transportation of

fossil fuels and of the

generation transmission and

distribution T D of electricity

using these fossil fuels

ank

Nota het onderscheid tussen

wanneerfossiele brandstoffen

voor non power generation wordt

gebruikt is onduidelijk

«35

\ T T T
Both Ends NGO Exploratie en extractie

Mid en downstream

Consumpfie van

fossiele brandstoffen en

feedstocks met name in

auto vliegtuig en

Industrie

Consumpfie van

These include exploration extraction

preparation coal only transport

processing distribution consumption
and decommissioning We looked at

which stage the purpose of the project
contributed to If the purpose of the

project was not clear we labelled it as

such Consumption focuses on the use

EIB 2020 EU Bank launches ambitious new climate strategy and Energy Lending Policy Geraadpleegd op 1 December

2020 van https www eib org en press all 2019 313 eu bank launches ambitious new climate strategy and energy lending
policy utm source POLITICO EU utm campaign f0623a3c2d

EiyiAIL_CAMPAIGN_2020_OS_25_02_45 utm_medium emailS utmJerm 0_10959edeb5 f0623a3c2d 190434333

^5 FMO 2020 FMO s Position Statement on Phasing out Fossil Fuels in Direct Investment Review E3G Geraadpleegd op 1

https www fmo nI l en library download um uuid a33fb062 2l52 44e0 9e1 e

c0992fe6cd45 201006■^■final draft fossil fuel■^position statement_for■^consultation pdf p 2

December 2020 van
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elektriciteit door

kantoren en individuen

of fossil fuels mainly in cars planes
Industries offices and at home ^^

In totaal zijn twaalf verschillende stakeholders geraadpleegd voor de stakeholderanalyse In de

stakeholderanalyse zijn verzekeringsmaatschappijen banken pensioenfondsen en

exportkredietverzekeringen meegenomen en zijn de Jaarverslagen persberichten rondom fossiel

gerelateerde transacties positioning statements en duurzaamheidsverslagen geanalyseerd Dit is

samengevat in Figuur 7

Waardeket Activfteit

Upstream Exploratie en extractie

Midstream Elektridteitscent ra les

Productie raffinage

transport en opslag

Downstream Verkoopvan

verkoop geraffineerde goederen

Downstream Bio industrie veeteelt

gebruik

Cementindustrie

Elektridteltssebrulk

door individuen

Luchtvaartsector

Metaa] staal en

alluminiumindustrie

□ndere metalen

Papier en pulp

Personen en

vrachttransport auto

Industrie

Petrochemische

Industrie

0 2 4 G a 10 12

Hoeveel

Figuur 7 resultaten van de stakeholderanalyse uitgesplitst naar de waardeketen en activiteit

Both Ends 2017 Towards Paris Proof Export Support Geraadpleegd op 9 november 2020

https www bothends org uploaded_files document Paris_Proof_Export_Support_June_2017 pdf p 9

van
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