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Datum
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Notanummer

2022 0000247650

Bjjiagen
2

Aanleiding
Met de jaarirjkse ekv monitor wordt de Tweede Kamer geinformeerd over de

ontwikkelingen ten aanzien van de exportkredietverzekeringen Bijgaand treft u

de monitor over 2021 en de oplegbrief aan Deze worden mede namens de

minister van BHOS verstuurd en wordt parallel aan haar voorgelegd

jf b

Beslispunten
• Endien akkoord met verzending van de ekv monitor en de oplegbrief aan

de Kamer verzoeken wij u bijgevoegde oplegbrief te ondertekenen

Daarnaast graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu

voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

^

Kernpunten
De monitor rapporteert over de financieie resultaten de samenstelling
van de verzekeringsportefeuille over mvo en anti omkopingsbeleid

vergroening Internationale ontwikkelingen en overige ontwikkelingen In

de oplegbrief worden de belangrijkste ontwikkelingen samengevat en

wordt een doorkijk gegeven naar 2022 en vender

Centraal in 2021 stonden de verdere vergroening van de ekv en de

evaluatie van het mvo beleid

o Movember 2021 heeft het kabinet de COP26 verklaring
ondertekend en vervolgens is er een traject opgezet met

stakeholders om te komen tot een zorgvuldige uitwerking van

beleid Daarnaast zijn nieuwe groene verzekeringsproducten

uitgewerkt zoals de groendekking In totaal zijn er in 2021 24

groene polissen afgegeven 2020 14

o In 2021 is het mvo beleid geevalueerd en werd geconcludeerd dat

het in lijn is met Internationale standaarden maar dat er ruimte is

voor verbetering o a m b t monitoring van specifieke

projecten De aanbevelingen zijn geconsulteerd en doorgevoerd
wat nog dit jaar 2022 verwerkt zal worden in een nieuw

beleidsdocument

Verder wordt in de oplegbrief het volgende ook nog benoemd met het oog

op ontwikkelingen dit jaar
o In 2021 is een bedrag van €127mln schade uitgekeerd aan IHC in

het kader van het steunpakket uit 2020 Hiervan is €100mln

definitief en €67mln is niet definitief achterstelde lening
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In de opiegbrief is opgenomen dat u later dit jaar terugkomt met

opvolging van de aanbevelingen uit evaluatie over het anti

omkoninashRleid fznak eerder gemeld richting Kamer

Er wordt gemeid dat de review van de veiiigheidsanalyse van het

LlMG project in Mozarribique momenteel loopt en dat de Kamer

later dit jaar gei nformeerd zal Wot deh over de uitkomsten Over

de opzet van de opdTachtverlening is de Kamer in mei 2022

geinformeerd

Minister vanJMV heeft op 5 juii jl toegezegd informatie te

verstrekken over het gebruik van ae ekv om risico s af te dekken

die zijn ontstaan doorje Russische inval in Oekrai ne In de

opiegbrief wordt rnvuiiing gegeven aan deze toezegging Er wordt

o a benoemd dat we dicht zijn op Rusland en Belarus en dat het

niet mogelijk is om bestaande transacties op Rusland zonder ekv

dekking alsnog onder de ekv onder te brengen Verder geldt voor

I wat betekent dat aanvragen op

een case by case basis wprden bekeken waarbij ADSB met een

open grondhouding kijkt near de mogelijkheden binnen de ekv in

afstemming met FIN en BHOS

Tot siot wordt gemeld dat de ekv beieidsdoorlichtina voor de

zomer van 2023 aan de Kamer verzonden zal worden In het plan
van aanpak dat voriq jaar naar de Kamer is gestuurd is

toegezegd dat dd Deleiasaooriichting voor het eind van 2022 aan

de Kamer wordrverzonden Maar voor zorgvuldige beantwoording
van de onderzoeksvragen is meer tijd nodig

o

o

o

1

o

Toelichting
Communicatie

De verwachting is niet dat er actief gecommuniceerd hoeft te worden rondom de

benoemde onderwerpen

Politiek bestuurlijke context

De opiegbrief verstrekt informatie over het gebruik van de Nederlandse

exportkredietverzekering om risico s af te dekken die zijn ontstaan door de

Russische inval in Oekrai ne n a v de toezegging van de Minister van I W aan

Kamerlid Koerhuis VVD uit het commissiedebat Maritieme Sector van 5 juli jl

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

Directie Buitenlandse

Financiele Betrekkingertj^TER BESLISSING

Aar

de staatssecretaris van Financien Fiscaiiteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota ekv monitor 2021 Datum

2 november 2022

Notanummer

2022 0000269715

Bijlagen

1 Aanbiedingsbrief

2 ekv monitor 2021

3 Notitie 18 10

4 Aanbiedingsbrief 18 10

Aanleiding
Met de jaarlijkse ekv monitor wordt de Tweede Kamer gemformeerd over de

ontwikkelingen ten aanzien van de exportkredietverzekeringen Deze wordt mede

namens de minister van BHOS verstuurd erTparallel aan haar voorgelegd Op 18

oktober heeft u de ekv monitor van 2021 reeds goedgekeurd zie bijiage maar

vanwege een toevoeging van de minister voor BHOS aan de aanbiedingsbrief

leggen wij deze opnieuw aan u voor

Beslispunten
• Indien akkoord met verzending van de ekv monitor en de opiegbrief aan de

Kamer verzoeken wij u bijgevoegde opiegbrief te ondertekenen

• Daarnaast graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde
eerdere nota en de nu voorliggenHe^ota conform de beleidslijn Actieve

openbaarmaking n^a s

d 26 zz

Kernpunten
De veranderingen in de aanbiedingsbrief ten opzichte van de versie van 18

oktober betreffen de voigende
P 2 Een toevoeging van een alinea over schuldonderhandelingen in de

Club van Parijs waarmee we Kamer gelijk informeren over berelkte

akkoord met Argentinie zie hieronder

P 3 Inkorting van de alinea over de COP 26 verklaring omdat het

uitgewerkte beleid reeds deze week aan de Kamer verstuurd wordt

P 5 Toevoeging van een alinea over de grondstoffenstrategie die het

ministerie van Buitenlandse Zaken samen met het ministerie van

Economische Zaken uitwerkt In dat kader zal ook bekeken worden hoe

het ekv instrumentarium daarbij ingezet kan worden

Hierbij informeren wij u tevens van het feit dat op 28 oktober een akkoord

bereikt is tussen de Club van Parijs en Argentinie nadat het land de laatste

betaling onder een eerder akkoord uit 2014 had gemist Er is afgesproken dat

Argentinie de resterende schuld 160 miljoen euro voor Nederland verspreid
over de komende 6 jaar terugbetaalt met een gemiddeld rentepercentage van

4 5 in lijn met het aan u voorgelegde voorstel van 20 oktober
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Communicatie

De verwachting is niet dat er actief gecommuniceerd hoeft te worden rondom de

benoemde onderwerpen

Politiek bestuurlijke context

De opiegbrief verstrekt informatie over het gebruik van de Nederlandse

exportkredietverzekering om risico s af te dekken die zijn ontstaan door de

Russische inval in Oekraine n a v de toezegging van de Minister van I W aan

Kameriid Koerhuis VVD uit het commissiedebat Maritieme Sector van 5 juli jl

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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