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1. Was Atradius DSB ten tijde van het afsluiten van deze 
verzekeringen ervan op de hoogte dat deze personen en/of 
bedrijven gesanctioneerd werden door de Amerikaanse 
overheid? Ja  
 
2. Is er bij deze deze vijf verzekeringen een due diligence 
onderzoek gedaan? Ja, voor alle bovengenoemde transacties 
hebben wij due diligence onderzoek uitgevoerd. Wij volgen 
daarbij de OESO Arrangement on Officially Supported Export 
Credits (“Arrangement”) en de OESO Common Approaches for 
Officially Supported Export Credits and Environmental and Social 
Due Diligence (“Common Approaches”). De OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen zijn van toepassing op onze 
klanten.  
 
3. Zo nee, bij welke niet? En waarom heeft dit due diligence 
onderzoek in een of meerdere van deze casussen niet 
plaatsgevonden? –  
 
4. Zo ja, kan Atradius DSB de resultaten van deze onderzoeken 

aan ons laten zien? Zie antwoord op vraag 5 
 

5. Volgens de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen is een onderdeel van het due diligence 
onderzoek het transparant naar buiten treden over de 
resultaten van het onderzoek, potentiële risico’s, en de 
vervolgstappen van Atradius DSB. Heeft Atradius DSB dit 
gedaan? Zo ja, waar is dat te vinden? Zo nee, waarom is dat 
niet gedaan? Transparantie is een belangrijk onderwerp voor 
Atradius DSB. Conform de Common Approaches is informatie 
over ons beleid en de transacties die wij verzekeren te vinden 
op onze website. Vanwege privacy en bedrijfsgevoeligheid is 
het niet zo dat wij onze dossiers integraal publiceren. Overigens 



merken we op dat de regelgeving omtrent zaken als fraude en 
ook transparantie zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld. 
En dat geldt ook voor onze due diligence. Deze onderwerpen 
staan hoog op de agenda en wij passen ons beleid en onze 
procedures steeds aan. We proberen daarbij een integere 
afweging te maken tussen de belangen van onze klanten en de 
nodige transparantie.  
 

6. Experts noemen de aanwezigheid van personen en/of 
bedrijven op een Amerikaanse sanctielijst als een ‘rode vlag’ 
voor dit soort verzekeringen. Deelt Atradius DSB die 
opvatting? Zo nee, waarom niet? Ja, wij delen die opvatting. 
Wij kijken zeker naar Amerikaanse sanctielijsten zoals 
vastgesteld in het OFAC register. Per transactie beoordelen we 
of sancties van toepassing zijn, of die sancties ook betrekking 
hebben op ons werk en of die sancties nog steeds actueel zijn. 
Omdat Amerikaanse sancties, anders dan EU sancties, niet 
bindend zijn voor Europese bedrijven, maken we vervolgens 
een afweging of er extra onderzoek door ons nodig is en of de 
transactie naar onze inschatting verzekerd kan worden. 
Tenslotte leggen we ons acceptatievoorstel voor aan onze 
opdrachtgever.  
 

 


