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Nederlandse exportkredietverzekeraar heeft misstanden in
Suape niet voorkomen
30 november 2016
De Nederlandse Exportkredietverzekeraar Atradius Dutch State Business (Atradius
DSB) is direct verbonden aan sociale en milieuschade en schending van
mensenrechten die het gevolg zijn van verzekerde projecten van de Nederlandse
baggeraar Van Oord en het havenbedrijf Suape in de deelstaat Pernambuco in
Noordoost Brazilië. Dat concludeert het Nederlandse Nationaal Contactpunt OESOrichtlijnen (NCP) in de vandaag uitgekomen eindverklaring naar aanleiding van de
behandeling van een formele klacht die Both ENDS samen met het Braziliaanse
Forum Suape en lokale vissers in juni 2015 indiende.
Atradius DSB, dat namens de Nederlandse staat verzekeringen en garanties verleent aan
exporteurs en investeerders die zaken doen in het buitenland, heeft volgens het NCP
onvoldoende moeite gedaan bij Van Oord en het havenbedrijf Suape aan te dringen op het
voorkomen en verzachten van negatieve effecten. “Internationaal is dit de allereerste keer
dat een klacht tegen een overheidsgesteunde exportkredietverzekeraar ontvankelijk is
verklaard door een NCP”, zegt Wiert Wiertsema van Both ENDS. ”We zijn blij dat het NCP
onze klacht in grote lijnen gegrond vindt.”
Voor meer dan 110 miljoen verzekerd
Atradius DSB verleende in 2011 en 2012 exportkredietverzekeringen voor een totale
maximale schade van meer dan € 110 miljoen aan de Nederlandse baggeraar Van Oord
voor twee projecten in de haven van Suape. Het betrof de aanleg van een nieuwe
scheepswerf en een uitdieping van het toegangskanaal tot de zeehaven.
Mensen in en rondom de haven van Suape leven van oudsher van kleinschalige landbouw,
fruitteelt en visserij, maar daarvan is weinig meer over. Water is vervuild, koraal en
mangroves zijn beschadigd, de visstand is dramatisch gedaald en mensen hebben hun huis
en land gedwongen moeten verlaten zonder daarvoor adequaat gecompenseerd te zijn. In
haar eindconclusies stelt de NCP dat Atradius DSB verzuimde de sociale en milieurisico’s van
deze grote baggerprojecten vooraf voldoende in kaart te brengen.
Meer transparantie nodig
Het NCP betwijfelt of Atradius DSB voldoende is nagegaan of lokale mensen zijn gehoord en
of sociale en milieueffecten per saldo niet negatief zijn. “Daarmee bevestigt het NCP ons
standpunt dat het beleid van Atradius DSB veel strakker en transparanter moet”, zegt
Wiertsema. “Op basis van de conclusies van het NCP gaan we ervan uit dat Atradius in de
toekomst veel alerter zal reageren op de signalen van ons en lokale betrokkenen”.

Parallel aan de klacht tegen Atradius DSB bij het Nederlandse NCP, is bij het Braziliaanse
NCP een klacht tegen baggeraar Van Oord in behandeling. Het Nederlandse NCP geeft
Atradius DSB wel de suggestie er op toe te zien dat Van Oord - haar klant - zich inspant een
lokaal gesprek met de klagers aan te gaan.
Een andere conclusie in het rapport is dat Atradius DSB voortaan niet alleen vooraf, maar
ook na het verstrekken van een verzekering moet toezien op een correcte afhandeling van
klachten. Both ENDS zal Atradius DSB zeker aan deze opdracht houden.
Both ENDS verwacht dat de Nederlandse regering, als opdrachtgever en toezichthouder van
ADSB, de exportkredietverzekeraar snel transparanter maakt. Ook moeten lokale
belanghebbenden daadwerkelijk een stem krijgen bij alle beoordelingen van Atradius DSB.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie:
De klacht werd bij het Nederlandse NCP ingediend door de volgende organisaties:
- Both ENDS: http://www.bothends.org/
- Conectas: http://www.conectas.org/en
- Fórum Suape - Espaço Socioambiental: http://forumsuape.ning.com/
- Z8 Colônia de Pescadores do Município do Cabo de Santo Agostinho.
Mocht u contact willen opnemen met een van de Braziliaanse organisaties of mocht u
andere vragen hebben of informatie willen, dan kunt u contact opnemen met:
Wiert Wiertsema
Email: w.wiertsema@bothends.org
Telefoonnummer: 06-53800518

