
Het milieu is makkelijk,
maar mensen niet.
Atradius Dutch State Business

Marije Hensen
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> Nederlands exportkredietverzekeraar

> Verzekeren Nederlandse export en financiering

> Risico van non betaling door buitenlandse koper

> In naam van de Nederlandse overheid

> Info: www.atradiusdutchstatebusiness.nl
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Kaders

Internationaal

▪ IFC Performance standards

▪ UN Guiding Principles of Business & Human Rights (UNGPs)

▪ OECD Guidelines for mulinational enterprises

▪ UN Sustainable Development Goals

Nationaal

▪ Nederlands IMVO beleid

▪ E&S beleid exportkredietverzekering

http://www.oecd.org/
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IFC Performance Standards

▪ 8 IFC Performance Standards

▪ 4 met exclusieve sociale focus!

Aangevuld met

▪ Worldbank environmental, 
health & safety guidelines
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IFC PS 2: Arbeidsomstandigheden

▪ PS2 vraagt dat bedrijven hun 
werknemers eerlijk behandelen, 
veilige en gezonde 
werkomstandigheden bieden, het 
gebruik van kinder- of 
dwangarbeid vermijden en risico's 
in hun primaire toeleveringsketen 
identificeren.

▪ Belangrijk in elk project, ook in 
Nederland. Bijv. migrante
werknemers.
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IFC PS 4: Gezondheid, veiligheid en beveiliging van 
gemeenschappen

▪ Projecten kunnen verhoogde risico's in 
verband met ongevallen op de werkplek, 
gevaarlijke materialen, verspreiding van 
ziekten of interacties met particulier 
beveiligingspersoneel. 

▪ PS4 helpt bedrijven om dergelijke risico's 
te verminderen, onder meer door goede 
voorbereiding van werk- en noodsituaties, 
goede beveiliging en 
veiligheidsmaatregelen.
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IFC PS 5: Landaankoop en (economische) 
herhuisvesting

▪ PS5 adviseert over het vermijden 
van onvrijwillige hervestiging en 
de impact te minimaliseren door 
maatregelen zoals vergoeding en 
verbetering van 
levensomstandigheden en 
doorlopende actieve 
betrokkenheid hierbij is essentieel.
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IFC PS 7: Inheemse bevolkingsgroepen

▪ Inheemse volkeren kunnen 
bijzonder kwetsbaar zijn voor de 
nadelige gevolgen van projecten.

▪ Geen groot belang in Nederland.
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De "Guiding Principles on Business and Human 
Rights implementeren het VN ‘Protect, Respect and 
Remedy’ Framework", voor mensenrechten en 
(multinationale) bedrijven. 

UNGPs
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OESO richtlijnen voor multinational ondernemingen

OESO richtlijnen gevatten handvaten voor
bedrijven die in het buitenland werken.

Ze leggen uit hoe er due diligence op projecten en 
de keten uitgevoerd moet worden

Ook makkelijk toepasbaar voor puur Nederlandse
bedrijven
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OESO richtlijnen
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UN sustainable development goals
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Voorbeeld
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Meer informatie:

Marije Hensen

Manager environmental and social advisors team

Atradius Dutch State Business

Marije.hensen@atradius.com

+31 20 553 2248

Vragen?

mailto:Marije.hensen@atradius.com

