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1. Verantwoording

Dit rapport is een resultaat van het op 25 juni 1992 afgesloten
convenant tussen de secretaris-generaal van het Ministerie van
Financiën en de algemene rijksarchivaris. In het convenant werden
onder meer afspraken gemaakt over een institutioneel onderzoek "naar
de taakontwikkeling en de daaraan gekoppelde organisatorische
ontwikkeling van het ministerie in de periode na 1940...".

Het doel van dit rapport is een instrument te bieden op basis waarvan
een selectie kan plaatsvinden ten aanzien van de handelingen -
voornamelijk op basis van wet- en regelgeving- van de Minister van
Financiën en andere actoren op het beleidsterrein "Herverzekering van
export- en importkredieten en investeringsgaranties" over de periode
1940-1996.

De selectiekeuzes worden neergelegd in een "Basis Selectie Document"
(BSD) dat de handelingen verdeelt in te bewaren, d.w.z. aan de
Rijksarchiefdienst over te dragen (neerslag van) handelingen, en in op
termijn te vernietigen (neerslag van) handelingen. De neerslag van het
handelen kan in verschillende vormen voorkomen: papier, microfilm,
film en machineleesbare gegevensbestanden.

2. De afbakening van het beleidsterrein

Inleiding

Om de export te bevorderen beschikt de overheid over een aantal
instrumenten waaronder economische voorlichting, exportpromotie,
financiële steun op basis van matching (Matchingfonds) en de
herverzekering van export- en importkredieten en investeringsga-
ranties.
Een groot deel van deze instrumenten valt onder de verantwoor-
delijkheid van de Minister van Economische Zaken en betreft directe
steunverlening. Voor de herverzekering van export- en importkredieten
en investeringsgaranties is echter de Minister van Financiën primair
verantwoordelijk. Deze herverzekeringen vallen niet onder het begrip
steunverlening maar zijn in principe op de lange termijn kosten-
dekkend. Het bedrijfsleven betaalt premies die de definitieve
verliezen geheel dekken.1

De export van goederen is vaak slechts mogelijk indien iemand bereid
is krediet te verstrekken aan de afnemer. Deze financiert met het
krediet de aankoop van de goederen. Het krediet wordt meestal
verstrekt door de leverancier of een bank. Deze lopen het risico dat
de afnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen en zullen daarom
trachten dit risico zoveel mogelijk te verminderen. Daarom zal
bijvoorbeeld de kredietwaardigheid van de afnemer worden
gecontroleerd. Daarnaast kan de leverancier of bank het risico weer
verzekeren bij een aantal verzekeringsmaatschappijen. Door dit
verzekeren van de risico's wordt het risico voor de leverancier of
bank verder verkleind. Verzekeringsmaatschappijen proberen altijd de
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mate van risico in kaart te brengen en aan de hand hiervan de
verschuldigde premies te berekenen. Sommige risico's, zoals politieke
risico's, onttrekken zich echter aan een dergelijke berekening.
Daarnaast zijn sommige transacties te groot van omvang voor
verzekeringsmaatschappijen. Het is dan niet mogelijk om de risico's te
herverzekeren bij een herverzekeringsmaatschappij.

Indien een afnemer geen krediet krijgt, zal hij in veel gevallen
afzien van de aankoop van de goederen. Hij kan ze immers niet betalen.
Dit heeft dan negatieve gevolgen voor de omvang van de export. Daarom
zijn in veel landen speciale regelingen in het leven geroepen om
bepaalde niet-commerciële risico's te kunnen herverzekeren bij de
overheid. Naast regelingen gericht op de herverzekering van politieke
risico's verbonden aan exportkredieten zijn er ook regelingen ten
aanzien van de herverzekering van investeringen. Daarbij staat de
overheid dan garant.

Het herverzekeren van export- en importkredieten

De algemene malaise in de internationale handel vanaf 1920 had grote
gevolgen voor de export en de werkgelegenheid in veel landen. Om
hierin verbetering te brengen werden in veel landen staatsgaranties
verleend voor exportkredieten. Nederland kon niet achterblijven en
daarom werd in 1922 de Rijkscommissie opgericht. Deze commissie had
tot taak de Minister van Financiën te adviseren omtrent aanvragen van
staatsgaranties op exportkrediet. Er werd echter weinig gebruik
gemaakt van de aangeboden faciliteiten en in 1929 werd de commissie
opgeheven.

Op 24 oktober 1929 werd de beurs van Wall Street getroffen door een
beurskrach. De gehele wereld ondervond hiervan de gevolgen. Nederland
werd zwaar getroffen. De Minister van Financiën besloot daarom weer de
exportkredietgarantieregeling in te voeren en op 6 oktober 1931 werd
de Rijkscommissie van Advies voor Exportkredietgaranties ingesteld.

Door de bezetting van Nederland door Duitse troepen in 1940 kwamen de
activiteiten van de commissie praktisch tot stilstand.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de infrastructuur van Nederland
zwaar beschadigd. Tevens was er een groot tekort aan bedrijfs- en
woonruimten. Daarom richtte de aandacht van de overheid zich na de
bevrijding in 1945 in eerste instantie op de wederopbouw van
Nederland. Daarvoor was op grote schaal de import van grondstoffen en
andere goederen noodzakelijk. Daarom werd besloten om ook
invoertransacties in aanmerking te laten komen voor kredietgaranties.
De taak van de Rijkscommissie werd aangepast aan de nieuwe situatie.

De aan de export- en importkredieten verbonden betalingsrisico's
kunnen in Nederland via de Nederlandsche Credietverzekering Maat-
schappij NV (NCM) herverzekerd worden bij de Staat, d.w.z. bij het
Ministerie van Financiën. De NCM is een particuliere verzekeringsmaat-
schappij die een herverzekeringsovereenkomst heeft gesloten met de
Staat. Om te voorkomen dat alle aanvragen behandeld moeten worden door
het Ministerie van Financiën heeft de NCM een machtiging gekregen voor
het verzekeren voor rekening en risico van de Staat van (standaard-)
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transacties, waarbij het risico maximaal 10 miljoen gulden bedraagt.
Voor alle andere transacties treedt de NCM op als adviseur van de
Staat.
Adviezen worden eerst voorgelegd aan de afdeling Export- en
Importgaranties (EXIM) van De Nederlandsche Bank NV. Evenals de NCM
kan de Nederlandsche Bank NV zelfstandig verzekeringsaanvragen afhan-
delen. Hiervoor heeft zij een machtiging tot 25 miljoen gulden. Pas in
derde instantie komt het Ministerie van Financiën in beeld. Overigens
moet iedere beslissing van het Ministerie van Financiën genomen worden
in overeenstemming met het Ministerie van Economische Zaken.
Bij de samenwerking tussen de Staat en de NCM wordt uitgegaan van het
principe dat alle politieke risico's voor rekening van de Staat worden
gedekt. Hierbij gaat het niet alleen om risico's welke voortvloeien
uit politieke gebeurtenissen of omstandigheden maar ook om maatregelen
van hoger hand, transfermoeilijkheden, deviezentekorten en zelfs
natuurrampen en epidemieën. De betalingsrisico's op de particuliere
debiteuren (de zgn. commerciële risico's) komen in beginsel voor
rekening en risico van de NCM. Daarnaast verzekert de Staat ook
commerciële transacties die vanwege de grote omvang en/of de lengte
van de kredietduur niet door de NCM of particuliere herverzekeraars
kunnen worden gedragen.

Bij de export- en importkredietverzekering worden de volgende
grondbeginselen gehanteerd:
- Slechts gezonde risico's worden in (her)verzekering genomen.
- De heffing van premies dient op de lange termijn kostendekkend

te zijn.
- De kredietverzekering heeft een aanvullend karakter op de markt.
- De verzekerde exporteur dient een gedeelte van het beta-

lingsrisico zelf te dragen.
- Het vragen van zekerheden die afgestemd zijn op de economische

en financiële situatie van verzekerde, het afnemersland en de
gegoedheid van de debiteur.

- De naleving van internationale regels. Sinds 1977 is de zgn.
"Consensus" inzake officieel gesteunde exportkredieten van
kracht. Deze afspraak tussen de geïndustrialiseerde (OESO-
)landen op het gebied der hoofdzaken van de
exportkredietverzekering houdt onder meer in dat bij officieel
gesteunde exportkredieten voor levering de aanbetaling ten
minste 15% dient te bedragen. De "Consensus" stelt tevens de
maximum krediettermijnen en de minimumrentes vast.

Om zoveel mogelijk van de geaccumuleerde openstaande vorderingen over
de loop der jaren terug te krijgen voert de Directie
Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties van het Ministerie
van Financiën (EKI) een actief recuperatiebeleid waarbij de Staat zijn
claims op achterstanden handhaaft en niet overgaat tot afschrijving
van zijn vorderingen behoudens kwijtschelding op de allerarmste
landen.

Voor zover de debiteur niet in staat is zijn vordering onmiddellijk te
voldoen, kan betalingsuitstel worden verleend, waarbij in de regel wel
een marktconforme achterstalligheidsrente in rekening wordt gebracht.
Voor de politieke schades komt dit beleid vooral tot uiting in de zgn.
Club van Parijs.  Daarin onderhandelen de overheden van de geza-
menlijke crediteurlanden met landen die hun betalingsverplichtingen
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niet na kunnen komen over een schuldenherstructurering (consolidatie).
EKI treedt daarbij op als voorzitter van de Nederlandse delegatie.

Het herverzekeren van investeringen in ontwikkelingslanden

Ter bevordering van de Nederlandse export bestond er al jaren een goed
functionerend systeem van exportkredietverzekering met de mogelijkheid
tot herverzekering van politieke risico's bij de Staat. In toenemende
mate werd ook behoefte gevoeld aan een dergelijk systeem ter
bescherming van investeringen in ontwikkelingslanden tegen
soortgelijke risico's.

Op verzoek van de Minister zonder Portefeuille belast met de
aangelegenheden betreffende de hulp aan ontwikkelingslanden werd in
1966 door prof. mr. P.J.G. Kapteyn, hoogleraar aan de Rijksuniver-
siteit Utrecht, een rapport uitgebracht inzake een Nederlands
garantiesysteem voor investeringen in ontwikkelingslanden. Dit rapport
vormde de basis voor de Wet herverzekering investeringen.2

Er werd gekozen voor een regeling in de vorm van een herverze-
keringssysteem. Bij de uitvoering hiervan werd ook het particuliere
bedrijfsleven betrokken. Met het voorgestelde systeem werd beoogd de
stroom van Nederlands particulier kapitaal naar ontwikkelingslanden te
vergroten. Tevens werd op deze wijze de voor de aanwending van dit
kapitaal benodigde Nederlandse kennis en ervaring beschikbaar gesteld
ter ondersteuning van de economische ontwikkeling van de
ontwikkelingslanden. Daarnaast werd getracht de Nederlandse
economische betrekkingen met de ontwikkelingslanden te versterken en
te vergroten op een meer duurzame basis. Hierbij speelde ook een rol
dat ondernemingen in andere landen soms al de beschikking hadden over
soortgelijke faciliteiten.

De Staat kan bepaalde in verzekering genomen niet-commerciële risico's
verbonden aan nieuwe investeringen in ontwikkelingslanden
herverzekeren. Deze investeringen moeten een bijdrage leveren tot de
economische ontwikkeling van de landen op wiens grondgebied wordt
geïnvesteerd en leiden tot uitbreiding van de economische betrekkingen
met deze landen.3 Aanvragen tot herverzekering kunnen slechts worden
ingediend door verzekeringsmaatschappijen die door de Minister van
Financiën zijn aangewezen.4 Herverzekering kan alleen geschieden ten
behoeve van ondernemingen die in hoofdzaak toebehoren aan één of meer
Nederlanders of ten behoeve van volgens de Nederlandse wet opgerichte
in Nederland gevestigde rechtspersonen. Indien de ondernemingen naar
het oordeel van de Minister van Financiën geen Nederlands karakter
dragen, kunnen zij van herverzekering worden uitgesloten.5

Herverzekerd kunnen worden kapitaal- en overmakingsverliezen ten
gevolge van:
1. nationalisatie, onteigening, confiscatie en elk ander handelen

en nalaten van de zijde van de autoriteiten in het
investeringsland dat met nationalisatie, onteigening of
confiscatie gelijk gesteld wordt;

2. betalingsverboden, moratoria, verhindering van repatriëring van
kapitaal en transferverboden;
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3. lokale oorlog, burgeroorlog, revolutie, opstand en burgerlijke
onlusten, voorzover deze gebeurtenissen zich voordoen buiten
Nederland en de schade daarbij niet is ontstaan door een
atoomkernreactie;

4. andere vast te stellen specifieke niet- commerciële risico's van
vergelijkbare aard.6

De te verzekeren investeringen kunnen verschillende vormen aannemen,
zoals levering van geld of goederen, kapitaaldeelnemingen en het
verstrekken van rechten of diensten.

Herverzekering wordt alleen verleend indien gebleken is dat de
regering van het land op wiens grondgebied wordt geïnvesteerd met de
investering instemt en een bevredigende voorziening is getroffen met
deze regering met betrekking tot de regels welke ten aanzien van
Nederlandse investeringen aldaar zullen gelden.7

Het herverzekeren van investeringen in Oost- Europa

Door het wegvallen van het "IJzeren gordijn" tussen de westerse landen
en de landen in het Oostblok nam de handel tussen de betrokken landen
aanmerkelijk toe. In de Oost- Europese landen ontstond een toenemende
behoefte aan buitenlandse risicodragende investeringen. Tot dusver
konden dergelijke risico's niet worden herverzekerd bij de Staat. De
Wet herverzekering investeringen betreft immers slechts investeringen
in ontwikkelingslanden. De totstandkoming van een nieuwe wet, waarbij
ook de herverzekering van investeringen in Oost- Europa werd geregeld,
zou echter teveel tijd in beslag nemen. Om snel in de ontstane
behoefte te kunnen voorzien werd daarom een aparte regeling ontworpen
voor de herverzekering van investeringen in Oost- Europa.8

De "Tijdelijke regeling herverzekering investeringen Oost- Europa"
regelt de herverzekering van investeringen in de volgende Oost-
Europese landen: Armenië, Azerbajdzjan, Bulgarije, Estland, Georgië,
Hongarije, Letland, Litouwen, de voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië, Moldavië, Oekraïne, Polen, Russische Federatie, Roemenië,
Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Wit- Rusland.

Als investering worden aangemerkt:
* de overdracht door de ondernemer van geld of goederen, waarover

hij de vrije beschikkingsmacht heeft, aan een onderneming in een
Oost- Europees land.

* het verlenen van rechten door de ondernemer aan een onderneming
in een Oost- Europees land.

* het verrichten van diensten door de ondernemer voor een
onderneming in een Oost- Europees land, teneinde dat geld, die
goederen, die rechten of die diensten binnen de onderneming in
het Oost- Europese land ten voordeel van de ondernemer rendabel
te maken zonder dat uit hoofde van de prestatie van de
ondernemer deze onderneming tot een vaste tegenprestatie
verplicht is.

De Staat kan de navolgende in verzekering genomen niet-commerciële
risico's verbonden aan investeringen, die na inwerkingtreding van deze
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regeling door een ondernemer worden verricht, in Oost- Europese landen
herverzekeren:
* kapitaal- en overmakingsverliezen ten gevolge van:

a. nationalisatie, onteigening, confiscatie en elk ander
handelen en nalaten van de zijde van de autoriteiten in het
betrokken Oost- Europese land dat naar het oordeel van de
Ministers met nationalisatie, onteigening of confiscatie
gelijk gesteld  kan worden;

b. lokale oorlog, burgeroorlog, revolutie, opstand en
burgerlijke onlusten buiten Nederland en de schade daarbij
niet is ontstaan door een atoomkernreactie;

c. betalingsverboden, moratoria, verhindering van repatriëring
van kapitaal en transferverboden;

d. niet-nakoming of niet-erkenning van het aan de investering
ten grondslag liggende contract door de overheid waarmee
dat contract is gesloten.

De investeringen moeten een bijdrage kunnen leveren aan de
omschakeling naar en de ontwikkeling van een marktgericht economisch
bestel in het land waar de investering heeft plaatsgevonden.

Verzekeringsmaatschappijen die verzekeringsovereenkomsten onder deze
regeling willen herverzekeren bij de Staat dienen hiertoe een verzoek
in te dienen bij de Minister van Financiën. Voordat
investeringsverzekeringen herverzekerd kunnen worden bij de Staat
dient de betrokken verzekeringsmaatschappij met de Staat een
herverzekeringsovereenkomst te sluiten op grond waarvan de verzekeraar
bij de Staat aanvragen kan indienen tot herverzekering onder deze
regeling. De herverzekeringsovereenkomst wordt namens de Staat
gesloten door de Minister van Financiën die hiervoor de instemming
nodig heeft van de Minister van Economische Zaken.

Herverzekering kan alleen worden verleend, indien:
* tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat op wiens

grondgebied de investering plaatsvindt een investe-
ringsbeschermingsovereenkomst (IBO) is gesloten of indien de
rechtsorde van het betrokken land naar het oordeel van de
Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken
genoeg bescherming biedt;

* op het moment waarop een aanvraag tot verzekering is ontvangen
door de verzekeraar die de aanvraag  tot herverzekering zal
indienen met de te verzekeren investering nog geen aanvang is
gemaakt.

Herverzekering van overmakingsverliezen kan alleen worden verleend
indien met de Staat op wiens grondgebied de investering plaatsvindt
een regeling is getroffen terzake van de vrije overmaking van met
investeringen verband houdende betalingen.

3. Actoren

De Minister van Financiën, 1940-1996
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De Minister en de staatssecretaris vormen de politieke top van het
Ministerie van Financiën. Om hun taak te kunnen volbrengen staat hen
een omvangrijk ambtelijk apparaat ter beschikking.9

De secretaris-generaal is belast met de ambtelijke leiding van het
ministerie. De plaatsvervangend secretaris-generaal vervangt de secre-
taris-generaal bij diens afwezigheid.

Vanaf 1940 hebben verschillende organisatie- onderdelen van de
Generale Thesaurie zich bezig gehouden met de exportkredietverzekering
en de investeringsgaranties:

...- 1941 Generale Thesaurie Afdeling Algemene Zaken
1941-1945 Generale Thesaurie Afdeling Geldwezen
1945-1951 Generale Thesaurie Afdeling Economische en Sociale Zaken
1951-1958 Generale Thesaurie Directie Financieringen en Coördinatie

Oorlogsschade
Bureau Economische en Sociale Zaken

1958-1981 Generale Thesaurie Directie Buitenlands Betalingsverkeer
1958-1972 Afdeling Algemene Zaken (exportkredietver-

zekering)
1966-1972 Afdeling Ontwikkelingshulp en Internationale

Organisaties (investeringsgaranties)
1972-1981 Afdeling Exportkredietverzekering en In-

vesteringsgaranties
1982-1996 Generale Thesaurie Directie Exportkredietverzekering en

Investeringsgaranties (EKI)

Er zijn thans vier directoraten-generaal bij het Ministerie van
Financiën:

- Generale Thesaurie (GT);
- Directoraat- Generaal van de Rijksbegroting (DGRBG);
- Directoraat- Generaal voor Fiscale Zaken (DGFZ);
- Directoraat- Generaal der Belastingen (DGBEL).

De GT houdt zich bezig met het algemeen financieel-economische en het
monetaire beleid, het binnenlandse geldwezen en het buitenlands
financieel beleid. De uitvoering van de monetaire doelstellingen
gebeurt in coördinatie met de Nederlandsche Bank NV. Daarnaast beheert
de GT de staatsdeelnemingen, draagt zorg voor exportkredietverzekering
en financiering van bedrijven. Het Agentschap van Financiën te
Amsterdam is belast met het beheer en de financiering van de
staatsschuld. Naast het Agentschap ressorteren er vijf
beleidsdirecties onder de Generale Thesaurie:
- Directie Algemene Financiële en Economische Politiek (AFEP);
- Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB);
- Directie Binnenlands Geldwezen (BGW);
- Directie Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties

(EKI);
- Directie Financieringen (FIN).

De directie EKI houdt zich bezig met het verzekeren van:
- betalingsrisico's verbonden aan exporttransacties;
- niet-commerciële risico's verbonden aan investeringen in

ontwikkelingslanden.
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De Minister van Financiën wordt door ambtenaren vertegenwoordigd in
verschillende werkgroepen en commissies:

De Commissie Advisering Landenbeleid is belast met het overleg over
het landenbeleid bij de exportkredietverzekering tussen de
Nederlandsche Bank NV, het Ministerie van Economische Zaken, het
Ministerie van Financiën en de Nederlandsche Credietverzekering
Maatschappij NV en met de advisering van de Minister van Financiën
aangaande dit beleid. Iedere partij mag maximaal twee vertegenwoordi-
gers aanwijzen. Het voorzitterschap berust bij het Ministerie van
Financiën. Het secretariaat berust bij de Nederlandsche
Credietverzekering Maatschappij NV. De Commissie vergadert ten minste
eenmaal per twee maanden. Voor spoedzaken kan door de secretaris
worden afgeweken van de normale gang van zaken. Er wordt dan
bijvoorbeeld telefonisch vergaderd.

Vanaf ca. 1977 nemen vertegenwoordigers van het Ministerie van
Financiën, de Nederlandsche Bank NV. en de Nederlandsche
Credietverzekering Maatschappij NV deel aan het Periodiek Overleg. Dit
overleg wordt iedere maand gehouden bij de Nederlandsche Bank NV. Er
wordt overlegd over alle onderwerpen die samenhangen met de
exportkredietverzekering. Doel is de behandeling van lopende zaken en
de onderlinge samenwerking te stroomlijnen. Het Ministerie van
Financiën levert de voorzitter. De Nederlandsche Bank NV voert het
secretariaat.

In de Werkgroep Transferachterstanden overleggen het Ministerie van
Financiën, de Nederlandsche Bank NV en de Nederlandsche
Credietverzekering Maatschappij NV sinds ca. 1992 over de kortlopende
en middellange transferachterstanden. Het overleg vindt per kwartaal
plaats voorafgaand of direct aansluitend op het Interdepartementaal
Vooroverleg Club van Parijs. Het Ministerie van Financiën levert de
voorzitter. De Nederlandsche Bank NV voert het secretariaat.

De Interdepartementale Commissie Herverzekering Investeringen10 vindt
haar oorsprong in de Wet herverzekering investeringen van 23 april
1969 Stb. 268. De directeur van de directie EKI van het Ministerie van
Financiën zit de vergaderingen van de commissie voor. Een medewerker
van deze directie voert het secretariaat. In de commissie zitten
vertegenwoordigers van de Minister van Buitenlandse Zaken/Ontwikke-
lingssamenwerking, de Minister van Economische Zaken, de Minister van
Landbouw, Natuurbehoud en Visserij, de Minister van Financiën en het
Kabinet voor Nederlands- Antilliaanse Zaken.
De Commissie heeft tot taak de betrokken ministers te adviseren met
betrekking tot individuele verzekeringsaanvragen. De Minister van
Financiën neemt uiteindelijk de beslissing over dergelijke
verzekeringsaanvragen. Daarnaast buigt de commissie zich ook over
algemene problemen die verband houden met de
investeringsverzekeringen.

De Minister van Economische Zaken, 1940-1996

Sinds 1933 is het Ministerie van Economische Zaken primair belast met
de uitvoering van de handelspolitiek en de economische voorlichting.
Daarnaast vervult het Ministerie van Buitenlandse Zaken een rol op dit
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gebied. De Minister van Financiën heeft op dit terrein, in overleg met
de Minister van Economische Zaken, slechts directe bemoeienis met de
export- en importkredietgaranties en de investeringsgaranties. Veel
besluiten van de Minister van Financiën kunnen slechts worden genomen
na instemming van de Minister van Economische Zaken.
Vanaf 1982 is hij formeel verantwoordelijk voor de exportkre-
dietverzekering.

Vice-Minister-President, 1969-1996

Deze heeft een aantal bevoegdheden ten aanzien van het herverzekeren
van investeringsgaranties.

Minister van Buitenlandse Zaken, 1969-1996

Deze heeft een aantal bevoegdheden ten aanzien van het herverzekeren
van investeringsgaranties.

Minister belast met de hulp aan ontwikkelingslanden, 1969-1996

Deze heeft een aantal bevoegdheden ten aanzien van het herverzekeren
van investeringsgaranties.

Minister van Landbouw en Visserij, 1969-1996

Deze heeft een aantal bevoegdheden ten aanzien van het herverzekeren
van investeringsgaranties.

De Vakministers, 1940-1996

Deze zijn betrokken bij het opstellen, inbrengen en terugkoppelen van
Nederlandse bijdragen en standpunten met betrekking tot de herverze-
kering van export- en importkredieten en investeringsgaranties in
internationale overleg- en bestuursorganen.

De Rijkscommissie voor Export-, Import- en Investeringsgaran-
ties, 1929-1996

In 1922 werd de Rijkscommissie opgericht. Deze commissie had tot taak
de Minister van Financiën te adviseren omtrent aanvragen van
staatsgaranties op exportkredieten. De commissie bestond uit
vertegenwoordigers van de Nederlandsche Bank, vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven, een werknemersvertegenwoordiger en een regerings-
commissaris. Er werd weinig gebruik gemaakt van de aangeboden
faciliteiten en in 1929 werd de commissie opgeheven.

De beurskrach op Wall Street in 1929 had echter tot gevolg dat de
Minister van Financiën opnieuw een exportkredietgarantieregeling
invoerde. Om hem te adviseren over de aanvragen voor staatsgaranties
op exportkredieten werd op 6 oktober 1931 de Rijkscommissie van Advies
voor Exportkredietgaranties ingesteld.

Omdat de directie van de Nederlandsche Bank van mening was dat de
regeling slechts kon worden uitgevoerd indien gebruik werd gemaakt van
de kennis van de in Nederland aanwezige professionele
kredietverzekeraars werd besloten de aanvragen in eerste instantie
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door de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV (NCM) te
laten behandelen. Vervolgens werden deze door de Rijkscommissie
beoordeeld en met een advies aan de Minister van Financiën voorgelegd.
Daar viel dan de eindbeslissing. Door de bezetting van Nederland door
Duitse troepen kwamen de activiteiten van de Rijkscommissie in 1940
praktisch tot stilstand.

Na de bevrijding in 1945 werd de wederopbouw van Nederland krachtig
ter hand genomen. Hiervoor is op grote schaal de import van grondstof-
fen en andere goederen noodzakelijk. Daarom werd in 1946 de taak van
de Rijkscommissie uitgebreid. Voortaan kwamen ook invoertransacties in
aanmerking voor kredietgaranties.

De samenstelling van de commissie werd tevens gewijzigd. De regerings-
commissaris werd vervangen door vertegenwoordigers van de Minister van
Financiën, de Minister van Economische Zaken en de Minister van
Landbouw en Visserij. In 1946 delegeerde de Staat tevens een aantal
taken aan de Rijkscommissie. Een kleine groep leden van de
Rijkscommissie werd onder de naam "Dagelijks Comité" belast met de
dagelijkse afwikkeling van standaardaanvragen. De voltallige commissie
vergaderde slechts enkele malen per jaar.

In 1961 werd naar aanleiding van de snelle economische expansie
besloten om de taak van de Rijkscommissie te beperken tot
beleidsadvisering. Het Dagelijks Comité werd van de Rijkscommissie
afgesplitst en ging met eigen taken en bevoegdheden een zelfstandig
leven leiden.

In 1969 werd de Rijkscommissie opgedragen om voortaan de Minister van
Financiën te adviseren over vraagstukken welke samenhangen met de
uitvoering van de "Wet Herverzekering Investeringen".

De Nederlandsche Bank NV, 1940-1995

De Nederlandsche Bank NV is de circulatiebank voor Nederland. Tot de
taken van de bank behoren onder meer het reguleren en stabiliseren van
de Nederlandse geldeenheid, de uitgifte van bankbiljetten en het
toezicht op het kredietwezen. Daarnaast is de bank betrokken bij de
herverzekering van exportkredieten. Daarmee is de afdeling Export- en
Importgaranties belast.
Vertegenwoordigers van de Nederlandsche Bank NV nemen deel aan
verschillende werkgroepen en commissies. Deze worden beschreven onder
de actor Minister van Financiën.

De Dagelijkse Commissie voor Export- en Importgaranties, 1961-
1986

In 1961 werd de Dagelijkse Commissie voor Export- en Importgaranties
ingesteld. Hierin namen vertegenwoordigers van de Nederlandsche Bank
zitting. De commissie nam een aantal taken over van de Rijkscommissie
voor export-, import- en investeringsgaranties, namelijk:

- het adviseren van de Minister van Financiën over de
herverzekering door de Staat van individuele door de NCM
gesloten verzekeringen;

- het herverzekeren van bepaalde transacties namens de Staat.
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In 1986 ging de commissie op in de Nederlandsche Bank NV.

De Verzekeraar, 1940-1996

De Verzekeraar verricht voor de Staat verschillende handelingen die in
het kader van de Archiefwet 1995 kunnen worden aangemerkt als
handelingen van een overheidsorgaan. In de praktijk is tot dusver de
Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV (NCM), opgericht in
1925, de enige verzekeraar met wie de Staat een overeenkomst heeft
afgesloten. Daarom wordt speciaal aandacht geschonken aan deze
maatschappij.

De NCM is een naamloze vennootschap. Aandeelhouders zijn banken en
verzekeringsmaatschappijen. De Staat is geen aandeelhouder. Wel heeft
de Staat een zetel in de Raad van Commissarissen. De maatschappij is
onder meer actief op het gebied van de verzekering van exportri-
sico's.11 De samenwerking tussen de NCM en de Staat is geregeld in een
overeenkomst. Hierin staat onder meer welke risico's de NCM voor eigen
rekening verzekert en welke risico's bij de Staat kunnen worden
herverzekerd. Op grond van haar ervaring is de NCM in staat voor-
lichting en advies te geven op het gebied van het internationale
handels- en betalingsverkeer. Door haar verzekeringsovereenkomst met
de Nederlandse Staat kan zij de verzekering van commerciële
betalingsrisico's combineren met dekking van de aan de handel met het
buitenland verbonden politieke risico's.12

De NCM is gemachtigd om kredieten tot 10 miljoen gulden namens de
Staat te verzekeren. Indien het gaat om bedragen tussen de 10 en 25
miljoen gulden moet de Nederlandsche Bank NV goedkeuring verlenen.
Voor bedragen boven de 25 miljoen gulden moet, na advies van de
Nederlandsche Bank NV, goedkeuring worden verleend door de Minister
van Financiën. De verschuldigde premie is afhankelijk van de mate van
risico.
Vertegenwoordigers van de NCM nemen deel aan verschillende werkgroepen
en commissies. Deze worden beschreven onder de actor Minister van
Financiën.

4. De internationale contacten

De Benelux

De Benelux, bestaande uit België, Nederland en Luxemburg,  trad op 1
januari 1948 in de vorm van een douane-unie in werking. Het initiatief
daartoe werd genomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De drie
deelnemende landen zagen in samenwerking en solidariteit de enige
manier om internationaal mee te spelen en ook een goede manier om
begrippen als nationalisme en protectionisme te vervangen door
internationale samenwerking, vrijhandel en integratie. In 1958 werd
het "Verdrag tot Instelling van de Benelux Economische Unie" gesloten
en de samenwerking uitgebreid. Dit verdrag trad op 1 november 1960 in
werking. Ook binnen de Europese Unie probeert de Benelux nog steeds
haar doelstellingen te verwezenlijken. Vaak blijkt dat de samenwerking
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binnen de Benelux al verder is gevorderd dan de samenwerking binnen de
Europese Unie. De Benelux kent geen supranationale instellingen. Het
Comité van Ministers besluit bij eenstemmigheid over de samenwerking.
Vervolgens wordt de besluitvorming door de nationale regeringen in
nationale wetgeving omgezet.13  De Benelux- Commissie voor Buitenlandse
Economische Betrekkingen over exportkredietverlening en - verzekering
houdt zich onder meer bezig met de herverzekering van exportkredieten.

De Europese Unie

Op 27 september 1960 werd door de Raad van Ministers van de Europese
Economische Gemeenschap een Coördinatiegroep voor
exportkredietverzekering, financieringskredieten en investe-
ringsgaranties ingesteld.14 Hierbij werd verwezen naar de regels van de
Unie van Bern. De instelling van deze coördinatiegroep moet worden
gezien als een stap in de richting van de harmonisatie van de
exportkredietverzekering.15

In deze groep participeren overheidsdelegaties van alle landen die
deel uitmaken van de Europese Unie. De Groep heeft tot doel het beleid
met betrekking tot overheidssteun voor exportfinanciering en -
kredietverzekering zodanig te coördineren dat oneigenlijke
concurrentie en protectionisme door de overheden van de landen die
deel uitmaken van de Europese Unie wordt voorkomen c.q.
teruggedrongen. De groep bereidt besluiten voor die door de Raad
worden genomen. De participerende landen zijn verplicht afwijkingen
van gemaakte afspraken te notificeren. De overige participanten kunnen
daarop reageren en de overtreder mondeling of schriftelijk ter
verantwoording roepen. De overtreder moet in ernstige gevallen
mondeling verantwoording afleggen in de vergadering. Daarnaast wordt
binnen de groep het gezamenlijke standpunt van de Europese Unie
voorbereid voor de vergaderingen van verschillende overlegorganen
binnen en buiten de OESO. De groep komt maandelijks bijeen.

De delegatie die in de groep participeert namens Nederland bestaat uit
vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën, het Ministerie
van Economische Zaken, de Nederlandsche Bank NV en de Nederlandsche
Credietverzekering Maatschappij NV. Het Ministerie van Financiën
levert de voorzitter voor de delegatie.

Op 27 november 1984 heeft de Raad van de Europese Gemeenschappen een
richtlijn aangenomen betreffende de wederzijdse verplichtingen van de
voor rekening of met steun van de overheid handelende instellingen
voor exportkredietverzekering van de Lidstaten, of de in de plaats van
dergelijke instellingen optredende overheidsdiensten, bij gezamenlijke
verzekering van een transactie die een of meer onderleveranties uit
een of meer Lidstaten van de Europese Gemeenschap omvat (Richtlijn nr.
84/568/EEG, Publicatieblad nr. L 314/24). Deze richtlijn diende ter
formalisering van de zgn. "Assurance Conjointe"-regeling tussen de
kredietverzekeraars in de Europese Gemeenschap. Deze regeling bestaat
sinds 1964 en werd in 1974 herzien. De "Wijziging Beschikking
toelating kredietverzekeringsmaatschappijen" van 19 september 1990/nr.
90/1832, Stcrt. 1990, 190, beoogt deze richtlijn te implementeren in
de Nederlandse wetgeving. Praktische gevolgen had dit niet omdat de
Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV, tot dusver de enige
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toegelaten kredietverzekeringsmaatschappij, de "Assurance Conjointe"-
regeling al jaren toepast. Sinds 1963 is er een meldingsplicht voor
exportkredieten.

De Club van Parijs

In 1956 kon Argentinië haar schulden aan een aantal landen niet meer
voldoen. In Parijs werd daarom een regeling getroffen waarbij de
schulden van Argentinië werden geherstructureerd. Daarbij werden
nieuwe afspraken gemaakt over de aflossing van de schulden en de
betaling van de verschuldigde renten. Deze bijeenkomst vormt de
oorsprong van de Club van Parijs.16

De Club van Parijs is geen formele organisatie maar meer een ont-
moetingsplaats van hoofdzakelijk industrielanden. De club heeft geen
wettelijke basis en er is geen vastgelegde institutionele structuur.
Tevens is er geen vast lidmaatschap. Wel zijn er in de loop der jaren
een aantal informele regels ontstaan waaraan onderhandelingen zijn
onderworpen. In de Club van Parijs worden uitsluitend vorderingen van
officiële crediteuren geherstructureerd. Deze bestaan voor het
grootste deel uit bij de Staat herverzekerde commerciële
exportkredieten.

De bijeenkomsten van de Club van Parijs worden meestal bijgewoond door
vertegenwoordigers van internationale organisaties en
vertegenwoordigers van landen die vorderingen op een bepaald land
hebben. De Nederlandse delegatie bij de Club van Parijs bestaat meest-
al uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën, de NCM en
de Nederlandsche Bank NV.

De Club van Parijs herstructureert in principe alleen schulden van
landen indien alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. Dergelijke
landen moeten formeel een verzoek tot schuldherstructurering indienen.
Aan dergelijke landen worden een aantal eisen gesteld. Zo moeten deze
landen een beleidsarrangement hebben afgesloten met het Internationale
Monetaire Fonds. Indien een land geen lid is van het IMF wordt er een
delegatie samengesteld van vertegenwoordigers van de verschillende
landen welke vorderingen op het desbetreffende land hebben. Deze
delegatie heeft als taak het vaststellen van de aard van de problemen
en het aanleveren van informatie die anders door het IMF wordt gele-
verd.

De bijeenkomsten van de Club van Parijs worden meestal begonnen met
een korte uiteenzetting van het schuldenland over de ontstane
situatie. Vervolgens geven vertegenwoordigers van verschillende
internationale organisaties, zoals het Internationale Monetaire Fonds,
de Wereldbank en de regionale ontwikkelingsbanken, hun visie. Ook
worden vragen van de crediteurlanden behandeld. Daarna beginnen de
eigenlijke onderhandelingen. Hierbij zijn alleen de vertegenwoordigers
van het IMF en de crediteurenlanden aanwezig. De voorstellen van de
crediteurenlanden worden vervolgens steeds aan het debiteurland over-
gebracht door de voorzitter. Deze gaat hiermee door tot over-
eenstemming is bereikt tussen de beide partijen. Deze overeenstemming
wordt vastgelegd in "agreed minutes". Deze worden door alle betrokken
partijen ondertekend. Deze vormen vervolgens het raamwerk waarbinnen
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de verdere onderhandelingen tussen het schuldenland en de
crediteurenlanden zullen plaatsvinden. De uitkomst van deze bilaterale
onderhandelingen vormt de juridische basis voor de herstructurering
van de schulden.

De omvangrijke schulden van sommige arme ontwikkelingslanden werden
wel geherstructureerd maar de feitelijke schuld nam echter niet af. Op
de economische topontmoeting van de Groep van Zeven (de G-7) in
Toronto in 1988 werd daarom een regeling opgesteld waarbij
crediteurenlanden kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden
waarbij de schulden van het schuldenland worden verminderd. In de Club
van Parijs is dit zgn. Toronto-menu verder uitgewerkt. Voor zeer arme
landen was deze regeling echter nog onvoldoende. Daarom werd voor
dergelijke landen een uitgebreid Toronto-menu, het zgn. Trinidad-menu,
samengesteld.

De Berner Unie

Een aantal normen dat kredietverzekeraars van politieke risico's bij
het verlenen van exportkredieten hanteren zijn vastgelegd in de regels
van de Unie van Bern. Deze Unie van Bern (Union d' Assureurs des
Crédit Internationaux) is een internationale organisatie van
exportkredietverzekeringsmaatschappijen. De regels die binnen de Unie
van Bern worden aanvaard zijn niet bindend voor regeringen.17 De NCM is
het Nederlandse lid van de Unie. Twee maal per jaar komen de leden
bijeen. Dan wordt ondermeer het landenbeleid op elkaar afgestemd. Men
kan bijvoorbeeld besluiten om totaal geen verzekeringen meer af te
sluiten voor de export naar een bepaald land. Het land gaat dan "off
cover". Dit betekent in de praktijk dat zo'n land buiten alle grote
handelsstromen komt te liggen.18

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

De Tweede Wereldoorlog had grote delen van Europa economisch aan de
rand van de afgrond gebracht. Daarom kwam de Amerikaanse Minister van
Buitenlandse zaken generaal George C. Marshall met een plan tot
herstel van de oorlogsschade in Europa. Amerika zou voor de financiële
ondersteuning zorgdragen maar de deelnemende landen moesten zelf met
voorstellen tot herstel van de oorlogsschade komen. Om het Marshall-
plan te kunnen uitvoeren werd door de niet- communistische Europese
landen in 1948 de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking
(OEES) opgericht. 19

Deze organisatie hield zich in de eerste plaats bezig met het
opstellen van een programma voor de wederopbouw van Europa en de
verdeling van de daarvoor beschikbare middelen. Daarnaast was de
vrijmaking van het handels- en deviezenverkeer een belangrijke taak
van de nieuwe organisatie. Omstreeks 1960 had de OEES de meeste
gestelde doelen bereikt. Daarom werd in 1961 een nieuwe organisatie,
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
opgericht. In de OESO zijn behalve een groot aantal Europese landen
ook landen uit andere werelddelen vertegenwoordigd. De OESO is een
intergouvernementaal samenwerkingsverband van geïndustrialiseerde lan-
den. De OESO heeft vrijwel geen bevoegdheden maar dient als een plat-
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form voor overleg over nationale en internationale economische vraag-
stukken. Daarnaast verricht de OESO veel economisch onderzoek. De OESO
kent een groot aantal commissies dat zich bezighouden met bepaalde
aspecten van de economie, waaronder exportkredieten.

Het Multilaterale Agentschap voor Multilaterale Investeringsgaranties
(MIGA)

In 1985 werden tijdens de jaarvergadering van de Wereldbank te Seoul
de eerste stappen tot de oprichting van het MIGA genomen. De reden
daarvoor vormde de afname van het aantal investeringen in landen van
de derde wereld. Ervaringen uit het verleden en de soms onzekere
politieke toekomst van veel van deze landen lagen hieraan ten
grondslag. Voor de ontwikkelingslanden betekende dit dat een
belangrijke bron van economische activiteit, technologische kennis en
harde valuta wegviel. De Wereldbank meende door de oprichting van het
MIGA een bijdrage te kunnen leveren aan het doorbreken van deze
negatieve ontwikkeling.20

Het Multilaterale Agentschap voor Multilaterale Investeringsgaranties
(MIGA) werd vervolgens opgericht in 1988 met als doelstelling de
directe investeringen door de particuliere sector naar en tussen
ontwikkelingslanden te bevorderen. Om dit te bereiken zorgt het MIGA
allereerst voor de dekking van de niet- commerciële risico's.
Daarnaast worden de aangesloten ontwikkelingslanden van advies
voorzien bij het aantrekken van buitenlandse investeringen. D.m.v.
promotiecampagnes tracht het MIGA belangstelling te wekken bij
mogelijke investeerders.

De verzekering van de niet- commerciële risico's vormt een aanvulling
op de al eerder bestaande regelingen op dit gebied welke uitgaan van
nationale regeringen. Vaak zijn dergelijke regelingen slechts gericht
op een beperkt aantal landen of worden een aantal landen van een
dergelijke verzekering uitgesloten. Het MIGA vult de leemten tussen de
bestaande verzekeringsprogramma's. Bestaande projecten worden echter
niet verzekerd.21

Exportkredieten zijn uitgesloten van verzekering door het MIGA.

Sinds 1990 is het MIGA ook actief op het gebied van de herver-
zekeringen. Ook bestaande projecten worden in herverzekering genomen.
In veel gevallen wordt daartoe samengewerkt met de NCM.22
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1985", Bijlagen, Tweede Kamer der Staten- Generaal, vergaderjaar 1985-
1986, Kamerstuk nr. 19558 (R 1309), nr. 1.

Memorie van toelichting op de Wet houdende instelling van de
Rijkscommissie voor export-, import- en investeringsgaranties,
Bijlagen, Tweede Kamer der Staten- Generaal, vergaderjaar 1990-1991,
Kamerstuk nr. 21844, nr. 3 (herdruk).

Notitie van de Minister van Financiën d.d. 5 februari 1993 inzake de
exportkredietverzekering, Bijlagen, Tweede Kamer der Staten- Generaal,
vergaderjaar 1992-1993, Kamerstuk nr. 22800 IX B, nr. 37.

Wetsedities

Wet herverzekering investeringen, Wet Rijkscommissie export-, import-
en investeringsgaranties, Nederlandse Staatswetten editie Schuurmans
en Jordens, nr. 138-I, Zwolle, 1995.

Geraadpleegde wetten, besluiten etc.

Regeling van 6 februari 1932 no. 86 betreffende exportkrediet-
garanties.

Besluit van den 1sten maart 1937 Stbl. 401 ter bekendmaking van den
tekst der bepalingen waaronder de Nederlandsche Bank gerechtigd is als
circulatiebank werkzaam te zijn (Wet van den 2den februari 1937 Stbl.
400, Bankwet 1937).

Regeling van 17 oktober 1946 no. 171 betreffende staatsgaranties voor
in- en uitvoertransacties.

Wet van 23 april 1948 Stbl. I 166 houdende nieuwe bepalingen nopens
het Statuut van De Nederlandsche Bank NV (Bankwet 1948).

Regeling van 26 april 1961 no. A1/5592 betreffende kredietverzekering
met herverzekering bij de Staat.

Wet herverzekering investeringen van 23 april 1969, Stbl. 268 houdende
vaststelling van regelen voor herverzekering investeringen.

Regeling van 9 juni 1969, no. A 69/7835, Stct. 121 tot uitvoering van
de Wet herverzekering investeringen.

Beschikking van 9 juni 1969, nr. A69/7836, Stct. 121 tot aanwijzing
van een verzekeringsmaatschappij.

Beschikking toelating kredietverzekeringsmaatschappijen van 14 juni
1983, no. 183/1988, Stct. 132.
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Regeling van 28 april 1986, no. 186-1760,(Stct. 1986, 96) tot
opheffing van de Dagelijkse Commissie voor Export- en Importgaranties.

Besluit van 9 mei 1986 Stbl. 271 tot uitvoering van artikel 21 van de
Bankwet 1948.

Regeling van 20 februari 1990, no. 89/1498, (Stct. 42) tot uitvoering
van art. 6, onderdeel 4 en artikel 8 van de Wet herverzekering
investeringen.

Tijdelijke regeling herverzekering investeringen Oost- Europa van 12
december 1991, nr. WJB 91/1869, Stct. 250.

Wet Rijkscommissie voor export-, import- en investeringsgaranties van
18 december 1991, Stbl. 1992, 2 houdende instelling van de
Rijkscommissie voor export-, import- en investeringsgaranties.

6. Noten

1. Rapport van de sub-commissie "Steunverlening individuele bedrij-
ven" van de vaste Commissie voor de Rijksuitgaven, Tweede Kamer,
zitting 1979-1980, 15306, nr. 2-3, blz. 24.

2. Memorie van toelichting 9633, blz. 1.

3. Wet herverzekering investeringen (WHI) art. 2.

4. WHI art. 3.

5. WHI art. 5.

6. WHI art. 6.

7. WHI art. 7.

8. Schuurmans & Jordens 138-I, blz. 709.

9. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de "Introductiemap" van het
ministerie van Financiën en "Ministerie van Financiën, taak en
organisatie".

10. Notitie "Nieuwe formulering van Taak en Werkwijze van de CAL"
d.d. 26 mei 1989, kenmerk JR/SJ/III.

11. Ford, blz. 166.

12. Landenbeleid van de NCM, blz. 41.

13. Europese almanak 95/96 blz. 111.

14. Handboek, hfst. 2, blz. 3.

15. Ford, blz. 176.
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16. Bakker, blz. 111 e.v.

17. W.J. Ford, Financiering van de export, blz. 175.

18. Kredietverzekering internationaliseert, in: Banking Review,
april 1992, blz. 26.

19. Bakker, blz. 123 e.v.

20. Vijf jaar MIGA, in Kredietwaardigheden, blz. 17.

21. Wereldbankdochters MIGA en IFC, in ABN-AMRO Business supporter,
blz. 1-2.

22. Vijf jaar MIGA, in Kredietwaardigheden, blz. 19.
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7. Algemene handelingen

beleidsontwikkeling en evaluatie

(1)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en

evalueren van het beleid inzake de herverzekering van
export- en importkredieten en investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: beleidsnota's, beleidsnotities, rapporten, adviezen,

evaluaties

(2)
Actor: Minister van Economische Zaken
Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Financiën over

het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en
evalueren van het beleid inzake de herverzekering van
export- en importkredieten en investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: beleidsnota's, beleidsnotities, rapporten, adviezen,

evaluaties

(3)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken

van mededelingen aan dienstonderdelen betreffende het
te volgen beleid met betrekking tot de herverzekering
van export- en importkredieten en investeringsgaran-
ties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: mededelingen

totstandkoming van wet- en regelgeving

(4)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en

intrekking van wetgeving inzake de herverzekering van
export- en importkredieten en investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: Grondwet 1938 art. 112, 1948 art. 112, 1953 art. 119,

1956 art. 119, 1963 art. 119, 1972 art. 119, 1987
art. 81.  

Product: wetten
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Wet Rijkscommissie voor export-, import- en
investeringsgaranties van 18 december 1991, Stbl.
1992, 2.
Wet herverzekering investeringen van 23 april 1969,
Stbl. 268.

(5)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen en intrekken van algemene

maatregelen van bestuur met betrekking tot de
herverzekering van export- en importkredieten en
investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: Grondwet 1938 art. 57 en 74, 1948 art. 57 en 74, 1953

art. 57 en 81, 1956 art. 57 en 81, 1963 art. 57 en
81, 1972 art. 57 en 81, 1987 art. 89, lid 1.

Product: algemene maatregel van bestuur

(6)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen en intrekken van

ministeriële regelingen en beschikkingen met
betrekking tot de herverzekering van export- en
importkredieten en investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: Grondwet 1938 art. 57 en 74, 1948 art. 57 en 74, 1953

art. 57 en 81, 1956 art. 57 en 81, 1963 art. 57 en
81, 1972 art. 57 en 81, 1987 art. 89, lid 4. 

Product: ministeriële regelingen
Regeling van 6 februari 1932, no. 86.
Regeling van 17 oktober 1946, no. 171.
Regeling van 26 april 1961, no. A1/5592.
Beschikking van 9 juni 1969 nr. A 69/7836 Stcrt. 121.
Regeling van 14 juni 1983 no. 183/1988 Stcrt. 132.
Regeling export- en importgaranties 1992.
Tijdelijke regeling herverzekering investeringen
Oost- Europa van 12 december 1991 nr. WJB 91/1869,
Stcrt. 250.

verantwoording van beleid

(7)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen inzake de

herverzekering van export- en importkredieten en
investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: maand-, kwartaal- en jaarverslagen

(8)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het op andere

wijze op verzoek incidenteel informeren van de Kamers
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der Staten-Generaal inzake de herverzekering van ex-
port- en importkredieten en investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: brieven, notities

(9)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het verstrekken van informatie aan de Commissie voor

de Verzoekschriften van de Staten Generaal, aan
overige kamercommissies en aan de Nationale Ombudsman
naar aanleiding van klachten van burgers inzake de
herverzekering van export- en importkredieten en
investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: brieven, notities

(10)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van

beschikkingen inzake de herverzekering van export- en
importkredieten en investeringsgaranties en het
voeren van verweer in beroepschriftenprocedures voor
de Raad van State en/of de kantonrechter.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: beschikkingen, verweerschriften

internationaal beleid

(11)
Actor: Minister van Financiën.
Handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan internationale

overleg- en bestuursorganen met betrekking tot de
herverzekering van export- en importkredieten en
investeringsgaranties.

Periode: 1940 -
Grondslag: -
Product(en): inlichtingen

(12)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het mede voorbereiden van het vaststellen, wijzigen

en intrekken van internationale regelingen op het
gebied van de herverzekering van export- en
importkredieten en investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: internationale regeling

(13)
Actor: Minister van Economische Zaken
Handeling: Het mede voorbereiden van het vaststellen, wijzigen

en intrekken van internationale regelingen op het
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gebied van de herverzekering van export- en
importkredieten en investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: internationale regeling

(14)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het informeren (voorlichten) van de interdepar-

tementale coördinatiecommissie over nationale- en
internationale ontwikkelingen en het Nederlandse
buitenlandse beleid inzake de herverzekering van
export- en importkredieten en investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: informatie

(15)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het presenteren van Nederlandse standpunten in

gouvernementele internationale organisaties inzake de
herverzekering van export- en importkredieten en
investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: nota's

(16)
Actor: Minister van Economische Zaken
Handeling: Het presenteren van Nederlandse standpunten in

gouvernementele internationale organisaties inzake de
herverzekering van export- en importkredieten en
investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: nota's

(17)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden en verzorgen van de verslaglegging

van internationale conferenties inzake de
herverzekering van export- en importkredieten en
investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: verslaglegging

(18)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het organiseren en/of deelnemen aan (internationale)

symposia op het gebied van de herverzekering van
export- en importkredieten en investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: verslag
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(19)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren

over vergaderingen van overleg- en bestuursorganen
van internationale organisaties omtrent de herverze-
kering van export- en importkredieten en investe-
ringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: verslag

(20)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden, bepalen en inbrengen en afstemmen

van (Nederlandse) standpunten en bijdragen inzake de
herverzekering van export- en importkredieten en
investeringsgaranties in het overleg met een
intergouvernementele of supranationale organisatie.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: standpunt, verslag

(21)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het onderhandelen over en sluiten van internationale

overeenkomsten en/of het maken van internationale
afspraken inzake de herverzekering van export- en im-
portkredieten en investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: internationale afspraken en overeenkomsten

(22)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het toetsen van het Nederlandse beleid inzake de her-

verzekering van export- en importkredieten en inves-
teringsgaranties aan het beleid van supranationale
organisaties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: verslag

(23)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het implementeren van internationale regels inzake de

herverzekering van export- en importkredieten en
investeringsgaranties in bestaande of nieuwe
regelgeving op nationaal niveau.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: regelgeving

(24)
Actor: Minister van Financiën
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Handeling: Het uitvoeren van internationale regels inzake de
herverzekering van export- en importkredieten en
investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: besluiten

(25)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het notificeren van nieuwe nationale wetgeving inzake

de herverzekering van export- en importkredieten en
investeringsgaranties aan de EG (EU) alsmede aan de
afzonderlijke lidstaten.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: notificatie

informatieverstrekking

(26)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers,

bedrijven en instellingen inzake de herverzekering
van export- en importkredieten en investeringsgaran-
ties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: brieven, notities

(27)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van

voorlichtingsactiviteiten inzake de herverzekering
van export- en importkredieten en investeringsgaran-
ties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: voorlichtingsplannen, voorlichtingsmateriaal

onderzoek

(28)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk)

onderzoek en het vaststellen van onderzoeksrapporten
inzake de herverzekering van export- en importkredie-
ten en investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: nota's, notities, onderzoeksrapporten

(29)
Actor: Minister van Financiën
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Handeling: Het voorbereiden en begeleiden van extern
(wetenschappelijk) onderzoek inzake de herverzekering
van export- en importkredieten en investeringsgaran-
ties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: nota's, notities

subsidiering

(30)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven

en instellingen die actief zijn op het gebied van de
herverzekering van export- en importkredieten en
investeringsgaranties.

Periode: 1940-
Grondslag: -
Product: beschikkingen

controle en verantwoording

(31)
Actor: Minister van Financiën.
Handeling: Het controleren van de door de Verzekeraar of de

Nederlandsche Bank NV verstrekte informatie met
betrekking tot de herverzekering van export- en
importkredieten en investeringsgaranties.

Periode: 1940 -
Grondslag: -
Product(en): controlerapport

(32)
Actor: De Nederlandsche Bank NV
Handeling: Het periodiek informeren van de Minister van

Financiën met betrekking tot de herverzekering van
export- en importkredieten en investeringsgaranties.

Periode: 1940 -
Grondslag: -

Regeling export- en importgaranties 1992 art. 9.
Product(en): maand-, kwartaal- en jaarverslagen.

(33)
Actor: Verzekeraar
Handeling: Het periodiek informeren van de Nederlandsche Bank NV

met betrekking tot de herverzekering van export- en
importkredieten en investeringsgaranties.

Periode: 1940 -
Grondslag: -
Product(en): maand-, kwartaal- en jaarverslagen.
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8. Handelingen herverzekering export- en importkredieten.

vaststellen van het beleid

(37)
Actor: Rijkscommissie voor Export- en Importgaranties
Handeling: Het afhandelen van aanvragen om export- en

importkredietverzekering met herverzekering bij de
staat en het hierover adviseren van de Minister van
Financiën.

Periode: 1940-1961
Grondslag: Regeling van 6 februari 1932 art. 4.
Product: advies

(38)
Actor: Dagelijkse Commissie voor Export- en Importgaranties
Handeling: Het adviseren van de Minister van Financiën over

algemene vraagstukken samenhangende met de uitvoering
van de Regeling van 26 april 1961.

Periode: 1961-1993
Grondslag: Regeling van 26 april 1961 art. 4-5.
Product: advies

(39)
Actor: De Nederlandsche Bank NV
Handeling: Het adviseren van de Minister van Financiën over

algemene vraagstukken welke betrekking hebben op
export- en importgaranties.

Periode: 1986-
Grondslag: Regeling van 29 april 1986 art. 1.

Regeling export- en importgaranties 1992 art. 1.
Product: advies

(40)
Actor: Rijkscommissie voor export-, import- en inves-

teringsgaranties
Handeling: Het adviseren van de Minister van Financiën en/of de

Minister van Economische Zaken over vraagstukken
samenhangend met het algemeen krediet-
verzekeringsbeleid.

Periode: 1961-
Grondslag: Regeling van 26 april 1961 art. 4-5.

Wet Rijkscommissie voor export-, import- en investe-
ringsgaranties art. 3, lid 1-2.

Product: advies

(41)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het, in overeenstemming met de Minister van

Economische Zaken, beslissen op een advies van de
Rijkscommissie voor export-, import- en inves-
teringsgaranties.

Periode: 1993-
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Grondslag: Wet Rijkscommissie voor export-, import- en
investeringsgaranties art. 3, lid 3.

Product: beschikking

(42)
Actor: Minister van Economische Zaken
Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Financiën over

het beslissen op een advies van de Rijkscommissie
voor export-, import- en investeringsgaranties.

Periode: 1993-
Grondslag: Wet Rijkscommissie voor export-, import- en

investeringsgaranties art. 3, lid 3.
Product: beschikking

toelating kredietverzekeringsmaatschappijen

(43)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het geven en intrekken van toestemming aan

kredietverzekeringsmaatschappijen om verzekeringen of
garanties, ter dekking van aan het handels- en dien-
stenverkeer met het buitenland verbonden risico's,
bij de Staat te mogen herverzekeren.

Periode: 1940-
Grondslag: Beschikking van 6 februari 1932 art. 1-2.

Beschikking van 17 oktober 1946 art. 1-2.
Beschikking van 26 april 1961 art. 1.
Beschikking van 14 juni 1983 art 1-3 en 5.

Product: overeenkomst, voorwaarden

(44)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het machtigen van een Verzekeraar om verzeke-

ringsaanvragen, die worden herverzekerd bij de Staat,
goed te keuren en af te handelen.

Periode: 1961-
Grondslag: Beschikking van 26 april 1961 art. 6.

Beschikking van 14 juni 1983, Bijlage 1, art. 1, lid
2.

Product: machtiging

(45)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het nemen van principiële beslissingen ten aanzien

van de aan de verzekering van import- en
exportgaranties ten grondslag liggende transacties en
van de verzekering- en garantievoorwaarden.

Periode: 1986-
Grondslag: Regeling van 29 april 1986 art. 3.

Regeling import- en exportgaranties 1992 art. 3.
Product: beschikking

(46)
Actor: Minister van Financiën
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Handeling: Het bepalen dat de Nederlandsche Bank NV niet bevoegd
is om:
- Verzekeraar aanwijzingen te geven ter zake van

het nemen van maatregelen ter voorkoming en
vermindering van dreigende schade;

- Verzekeraar goedkeuring te verlenen tot het
afsluiten van een akkoord met een debiteur in
alle gevallen, waarin Verzekeraar daartoe niet
krachtens de hem door de Staat toegekende
machtigingen bevoegd is.

- door Verzekeraar gedane voorstellen tot scha-
devergoeding te mogen afhandelen;

- door Verzekeraar gedane voorstellen tot
verstrekking van voorschotten op eventuele
schadevergoedingen te mogen afhandelen.

Periode: 1986-
Grondslag: Regeling van 29 april 1986 art. 5-6.

Regeling import- en exportgaranties 1992 art. 5-6.
Product: beschikking

verzekeren en herverzekeren van risico's

(47)
Actor: Verzekeraar
Handeling: Het afsluiten van een verzekering of garantie met

herverzekering, het behandelen van een
exportkredietverzekering, de schaderegeling en de
uitbetaling van de schadevergoeding.

Periode: 1940-
Grondslag: Regeling van 6 februari 1932 art. 4-5.

Regeling van 17 oktober 1946 art. 3-5.
Regeling van 26 april 1961 art. 3.
Beschikking van 14 juni 1983 art 2.
Regeling export- en importgaranties 1992 art. 2.

Product: polis, schaderegeling

(48)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het machtigen van de Dagelijkse Commissie voor

Export- en Importgaranties om voorstellen tot
herverzekering namens de Minister te mogen af-
handelen.

Periode: 1961-1986
Grondslag: Regeling van 26 april 1961 art. 5.
Product: beschikking

(49)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het afhandelen van voorstellen tot herverzekering bij

de Staat welke vallen buiten de aan de Nederlandsche
Bank NV gegeven machtiging.

Periode: 1986-
Grondslag: Regeling van 29 april 1986 art. 4.

Regeling export- en importgaranties 1992 art. 4 en
10.
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Product: beschikking

(50)
Actor: De Nederlandsche Bank NV
Handeling: Het afhandelen van voorstellen tot herverzekering bij

de Staat van verzekeringen en garanties.
Periode: 1986-
Grondslag: Regeling van 29 april 1986 art. 3.

Regeling export- en importgaranties 1992 art. 3.
Product: goedkeuring, weigering

(51)
Actor: Verzekeraar
Handeling: Het voorleggen van verzekeringsaanvragen aan de

Nederlandsche Bank NV
Periode: 1983-
Grondslag: Beschikking van 14 juni 1983, Bijlage 1, art. 1, lid

4 en 6.
Regeling export- en importgaranties 1992 art. 2.

Product: aanvraag

(52)
Actor: Dagelijkse Commissie voor Export- en Importgaranties
Handeling: Het namens de Minister van Financiën afhandelen van

voorstellen tot herverzekering en schadeuitkeringen.
Periode: 1961-1986
Grondslag: Regeling van 26 april 1961 art. 5.
Product: herverzekering, schadeuitkering

(53)
Actor: Dagelijkse Commissie voor Export- en Importgaranties
Handeling: Het adviseren van de Minister van Financiën over

ontvangen voorstellen tot herverzekering van
afzonderlijke polissen.

Periode: 1961-1986
Grondslag: Regeling van 26 april 1961 art. 5.
Product: advies

(54)
Actor: De Nederlandsche Bank NV
Handeling: Het adviseren van de Minister van Financiën over

ingediende voorstellen tot herverzekering bij de
Staat welke vallen buiten de aan de Nederlandsche
Bank NV gegeven machtiging.

Periode: 1986-
Grondslag: Regeling van 29 april 1986 art. 4.

Regeling import- en exportgaranties 1992 art. 4.
Product: advies

commissies

(55)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het aanwijzen of benoemen en ontslaan van ver-

tegenwoordigers, leden, secretarissen en voorzitters
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van commissies op het gebied van de export-, import-
en investeringsgaranties.

Periode: 1961-
Grondslag: Regeling van 26 april 1961 art. 4.

Wet Rijkscommissie voor export-, import- en investe-
ringsgaranties art. 5, lid 2-4, 6, lid 1.
Notitie van 15/27-09-1989 art. 2, letter a.

Product: beschikking

(56)
Actor: Minister van Economische Zaken
Handeling: Het aanwijzen van vertegenwoordigers in commissies op

het gebied van de export-, import- en investe-
ringsgaranties.

Periode: 1989-
Grondslag: Notitie van 15/27-09-1989 art. 2, letter a.
Product: benoeming

(57)
Actor: De Nederlandsche Bank NV
Handeling: Het aanwijzen van vertegenwoordigers in commissies op

het gebied van de export-, import- en investe-
ringsgaranties.

Periode: 1989-
Grondslag: Notitie van 15/27-09-1989 art. 2, letter a.
Product: benoeming

(58)
Actor: Verzekeraar
Handeling: Het aanwijzen van vertegenwoordigers in commissies op

het gebied van de export-, import- en investe-
ringsgaranties.

Periode: 1989-
Grondslag: Notitie van 15/27-09-1989 art. 2, letter a.
Product: benoeming

(59)
Actor: Minister van Economische Zaken
Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Financiën over

het benoemen van deskundigen op het gebied van
industrie, landbouw, handel, dienstverlening, bank-
en verzekeringswezen tot gewone leden Rijkscommissie
voor export-, import- en investeringsgaranties.

Periode: 1993-
Grondslag: Wet Rijkscommissie voor export-, import- en

investeringsgaranties art. 3, lid 3.
Product: beschikking

(60)
Actor: Rijkscommissie voor export-, import- en inves-

teringsgaranties
Handeling: Het informeren van de Minister van Financiën over de

taak en werkzaamheden van de Rijkscommissie voor
export-, import- en investeringsgaranties.

Periode: 1993-
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Grondslag: Wet Rijkscommissie voor export-, import- en
investeringsgaranties art. 7, lid 1-2.

Product: jaarverslag

(61)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het informeren van de Tweede Kamer der Staten-Gene-

raal over (voorgestelde wijzigingen in) de taak en
werkzaamheden van de Rijkscommissie voor export-,
import- en investeringsgaranties.

Periode: 1993-
Grondslag: Wet Rijkscommissie voor export-, import- en

investeringsgaranties art. 7, lid 1-2.
Product: brief met jaarverslag, rapport

(62)
Actor: Minister van Economische Zaken
Handeling: Het informeren van de Tweede Kamer der Staten-Gene-

raal over (voorgestelde wijzigingen in) de taak en
werkzaamheden van de Rijkscommissie voor export-,
import- en investeringsgaranties.

Periode: 1993-
Grondslag: Wet Rijkscommissie voor export-, import- en

investeringsgaranties art. 7, lid 1-2.
Product: brief met jaarverslag, rapport

(63)
Actor: Rijkscommissie voor export-, import- en inves-

teringsgaranties
Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende de

werkwijze van de Rijkscommissie voor export-, import-
en investeringsgaranties.

Periode: 1993-
Grondslag: Wet Rijkscommissie voor export-, import- en

investeringsgaranties art. 9, lid 1.
Product: nadere regels

(64)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het goedkeuren van (wijzigingen in de) nadere regels

betreffende de werkwijze van de Rijkscommissie voor
export-, import- en investeringsgaranties.

Periode: 1993-
Grondslag: Wet Rijkscommissie voor export-, import- en

investeringsgaranties art. 9, lid 2.
Product: beschikking

risicoparticipatie door de Verzekeraar.

(65)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het toekennen en wijzigen van kwalificaties aan

landen.
Periode: 1983-
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Grondslag: Beschikking van 14 juni 1983, Bijlage 1, art. 3, lid
1.

Product: beschikking
Opmerking: Hieronder vallen ook de verslagen van de Commissie

Advisering Landenbeleid

(66)
Actor: Verzekeraar
Handeling: Het overleggen met de Minister van Financiën over de

toekenning van kwalificaties aan landen.
Periode: 1983-
Grondslag: Beschikking van 14 juni 1983, Bijlage 1, art. 3, lid

1.
Product: advies

(67)
Actor: De Nederlandsche Bank NV
Handeling: Het afhandelingen van door de Verzekeraar gedane

voorstellen tot definitieve risicoparticipatie tussen
de Staat en de Verzekeraar.

Periode: 1992-
Grondslag: Regeling export- en importgaranties 1992 art. 8.
Product: beschikking

premies

(68)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van premierichtlijnen voor de dekking

van risico's.
Periode: 1983-
Grondslag: Beschikking van 14 juni 1983, Bijlage 1, art. 4, lid

2.
Product: ministeriële regeling

(69)
Actor: De Nederlandsche Bank NV
Handeling: Het overleggen met de Minister van Financiën en de

Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij over
het vaststellen van de premierichtlijnen voor de
dekking van risico's.

Periode: 1983-
Grondslag: Beschikking van 14 juni 1983, Bijlage 1, art. 4, lid

2.
Product: notulen

(70)
Actor: Verzekeraar
Handeling: Het overleggen met de Minister van Financiën en de

Nederlandsche Bank NV over het vaststellen van de
premierichtlijnen voor de dekking van risico's.

Periode: 1983-
Grondslag: Beschikking van 14 juni 1983, Bijlage 1, art. 4, lid

2.
Product: notulen
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(71)
Actor: Verzekeraar
Handeling: Het innen van verzekeringspremies namens de Staat.
Periode: 1983-
Grondslag: Beschikking van 14 juni 1983, Bijlage 1, art. 4, lid

3.
Product: -

administratieve organisatie

(72)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het vervaardigen, aanvullen en wijzigen van een

handboek waarin de administratieve organisatie wordt
vastgelegd.

Periode: 1983-
Grondslag: Beschikking van 14 juni 1983, Bijlage 1, art. 5, lid

3 en 6.
Regeling export- en importgaranties 1992 art. 11.

Product: Handboek Administratieve Organisatie

incasso- en schaderegeling, schadeclaims

(73)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het afhandelen van (dreigende) schadegevallen.
Periode: 1940-
Grondslag: Regeling van 6 februari 1932 art. 4-5.

Regeling van 17 oktober 1946 art. 3-5.
Regeling van 26 april 1961 art. 3.
Beschikking van 14 juni 1983 art 2, en Bijlage 1,
art. 6, lid 1-2, 7, lid 1-3.

Product: afgewikkelde schadeclaim

(74)
Actor: Verzekeraar
Handeling: Het afhandelen van (dreigende) schadegevallen.
Periode: 1940-
Grondslag: Regeling van 6 februari 1932 art. 4-5.

Regeling van 17 oktober 1946 art. 3-5.
Regeling van 26 april 1961 art. 3.
Beschikking van 14 juni 1983 art 2, en Bijlage 1,
art. 6, lid 1-2, 7, lid 1-3.

Product: afgewikkelde schadeclaim

(75)
Actor: Dagelijkse Commissie voor Export- en Importgaranties
Handeling: Het namens de Minister van Financiën afhandelen van

voorstellen tot herverzekering en schadeuitkeringen.
Periode: 1961-1986
Grondslag: Regeling van 26 april 1961 art. 5.
Product: herverzekering, schadeuitkering
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(76)
Actor: Verzekeraar
Handeling: Het afsluiten en uitvoeren van bilaterale con-

solidatie-overeenkomsten.
Periode: 1983-
Grondslag: Beschikking van 14 juni 1983, Bijlage 1, art. 6, lid

4.
Product: consolidatie-overeenkomst

(77)
Actor: De Nederlandsche Bank NV
Handeling: Het geven van aanwijzingen aan Verzekeraar ter zake

van het nemen van maatregelen ter voorkoming en
vermindering van dreigende schade.

Periode: 1986-
Grondslag: Regeling van 29 april 1986 art. 5.

Regeling import- en exportgaranties 1992 art. 5.
Product: aanwijzing

(78)
Actor: De Nederlandsche Bank NV
Handeling: Het afhandelen van (dreigende) schadegevallen.
Periode: 1986-
Grondslag: Regeling van 29 april 1986 art. 6.

Regeling import- en exportgaranties 1992 art. 5.
Product: schadevergoeding, voorschot

(79)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het machtigen van de Dagelijkse Commissie voor

Export- en Importgaranties om voorstellen tot scha-
deuitkeringen namens de Minister te mogen afhandelen.

Periode: 1961-1986
Grondslag: Regeling van 26 april 1961 art. 5.
Product: beschikking

(80)
Actor: De Nederlandsche Bank NV
Handeling: Het verlenen van goedkeuring aan de Verzekeraar tot

het treffen van incassomaatregelen en beta-
lingsregelingen en tot het afsluiten van een akkoord
met een debiteur in alle gevallen, waarin Verzekeraar
daartoe niet krachtens de hem door de Staat
toegekende machtigingen bevoegd is.

Periode: 1986-
Grondslag: Regeling van 29 april 1986 art. 5.

Regeling import- en exportgaranties 1992 art. 5.
Product: goedkeuring

(81)
Actor: De Nederlandsche Bank NV
Handeling: Het beoordelen van het door de Verzekeraar gevoerde

incasso van vorderingen en het rapporteren hierover
aan de Minister van Financiën en de Verzekeraar.

Periode: 1992-
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Grondslag: Regeling import- en exportgaranties 1992 art. 7.
Product: rapport

(82)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het houden van een rekening met Verzekeraar om de

betaling van het aandeel van de Staat in de
schadevergoeding respectievelijk het voorschot ten
laste daarvan te doen plaatsvinden.

Periode: 1986-1991
Grondslag: Regeling van 29 april 1986 art. 7.
Product: rekening

(83)
Actor: Verzekeraar
Handeling: Het houden van een rekening met de Minister van

Financiën om de betaling van het aandeel van de Staat
in de schadevergoeding respectievelijk het voorschot
ten laste daarvan te doen plaatsvinden.

Periode: 1986-1991
Grondslag: Regeling van 29 april 1986 art. 7.
Product: rekening

(84)
Actor: De Nederlandsche Bank NV
Handeling: Het beschikbaar stellen van het aandeel van de Staat

in de schadevergoeding respectievelijk het voorschot
ten laste daarvan ten laste van de rekening van 's-
Rijks Schatkist bij de Nederlandsche Bank NV

Periode: 1986-1991
Grondslag: Regeling van 29 april 1986 art. 7.
Product: -

kostenvergoeding

(85)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het verstrekken van een vergoeding aan de Verzekeraar

voor de gemaakte kosten.
Periode: 1983-
Grondslag: Beschikking van 14 juni 1983, Bijlage 1, art. 8, lid

1.
Product: vergoeding

(86)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het in overleg met de Verzekeraar opstellen van

algemene regels waaruit de hoogte van de vergoeding
voor de ten behoeve van de Staat gemaakte kosten
wordt afgeleid.

Periode: 1983-
Grondslag: Beschikking van 14 juni 1983, Bijlage 1, art. 8, lid

2.
Product: ministeriële regeling
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Tijdelijke regeling herverzekering investeringen
Oost- Europa 1995 van 21 maart 1995, Stcrt. 60.

(87)
Actor: Verzekeraar
Handeling: Het overleggen met de Minister van Financiën over het

opstellen van algemene regels waaruit de hoogte van
de vergoeding voor de ten behoeve van de Staat ge-
maakte kosten wordt afgeleid.

Periode: 1983-
Grondslag: Beschikking van 14 juni 1983, Bijlage 1, art. 8, lid

2.
Product: verslag

nadere aanwijzingen

(88)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het geven van aanwijzingen ter uitwerking of

verduidelijking van hetgeen tussen de Verzekeraar en
de Staat is overeengekomen.

Periode: 1983-
Grondslag: Beschikking van 14 juni 1983, Bijlage 1, art. 9.
Product: beschikking

controle

(89)
Actor: De Nederlandsche Bank NV
Handeling: Het controleren van door de Verzekeraar overlegde

gegevens en het in kennis stellen van de Minister van
Financiën van haar bevindingen.

Periode: 1986-1991
Grondslag: Regeling van 29 april 1986 art. 10.
Product: rapport

9. Handelingen herverzekering investeringen in
ontwikkelingslanden

vaststellen van het beleid

(90)
Actor: Rijkscommissie voor export-, import- en inves-

teringsgaranties
Handeling: Het adviseren van de Minister van Financiën inzake de

algemene vraagstukken samenhangend met de uitvoering
van de Wet herverzekering investeringen, Stbl. 1969,
268.

Periode: 1993-
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Grondslag: Wet Rijkscommissie voor export-, import- en
investeringsgaranties art. 4.

Product: advies

(91)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het geven van voorschriften ten aanzien van de

verzekering van niet- commerciële risico's.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 3.
Product: ministeriële regeling

(92)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het oordelen dat ondernemingen geen Nederlands

karakter dragen.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 5.
Product: beschikking

(93)
Actor: Vice-Minister-President
Handeling: Het vaststellen van specifieke niet-commerciële

risico's welke kunnen worden herverzekerd.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 6, lid 4.
Product: ministeriële regeling

Regeling van 20 februari 1990, no. 89/1498 (Stcrt.
42) tot uitvoering van art. 6, onderdeel 4 en artikel
8 van de Wet herverzekering investeringen.

(94)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van specifieke niet-commerciële

risico's welke kunnen worden herverzekerd.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 6, lid 4.
Product: ministeriële regeling

Regeling van 20 februari 1990, no. 89/1498 (Stcrt.
42) tot uitvoering van art. 6, onderdeel 4 en artikel
8 van de Wet herverzekering investeringen.

(95)
Actor: Minister van Buitenlandse Zaken
Handeling: Het vaststellen van specifieke niet-commerciële

risico's welke kunnen worden herverzekerd.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 6, lid 4.
Product: ministeriële regeling

Regeling van 20 februari 1990, no. 89/1498 (Stcrt.
42) tot uitvoering van art. 6, onderdeel 4 en artikel
8 van de Wet herverzekering investeringen.

(96)
Actor: Minister van Economische Zaken
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Handeling: Het vaststellen van specifieke niet-commerciële
risico's welke kunnen worden herverzekerd.

Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 6, lid 4.
Product: ministeriële regeling

Regeling van 20 februari 1990, no. 89/1498 (Stcrt.
42) tot uitvoering van art. 6, onderdeel 4 en artikel
8 van de Wet herverzekering investeringen.

(97)
Actor: Minister van Landbouw en Visserij
Handeling: Het vaststellen van specifieke niet-commerciële

risico's welke kunnen worden herverzekerd.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 6, lid 4.
Product: ministeriële regeling

Regeling van 20 februari 1990, no. 89/1498 (Stcrt.
42) tot uitvoering van art. 6, onderdeel 4 en artikel
8 van de Wet herverzekering investeringen.

(98)
Actor: Minister belast met de hulp aan ontwikkelingslanden
Handeling: Het vaststellen van specifieke niet-commerciële

risico's welke kunnen worden herverzekerd.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 6, lid 4.
Product: ministeriële regeling

Regeling van 20 februari 1990, no. 89/1498 (Stcrt.
42) tot uitvoering van art. 6, onderdeel 4 en artikel
8 van de Wet herverzekering investeringen.

(99)
Actor: Vice-Minister-President
Handeling: Het vaststellen van vereisten waaraan de her-

verzekering moet voldoen.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 8.
Product: ministeriële regeling

Regeling van 9 juni 1969, no. A 69/7835 (Stcrt. 121).

(100)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van vereisten waaraan de her-

verzekering moet voldoen.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 8.
Product: ministeriële regeling

Regeling van 9 juni 1969, no. A 69/7835 (Stcrt. 121).

(101)
Actor: Minister van Buitenlandse Zaken
Handeling: Het vaststellen van vereisten waaraan de her-

verzekering moet voldoen.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 8.
Product: ministeriële regeling
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Regeling van 9 juni 1969, no. A 69/7835 (Stcrt. 121).

(102)
Actor: Minister van Economische Zaken
Handeling: Het vaststellen van vereisten waaraan de her-

verzekering moet voldoen.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 8.
Product: ministeriële regeling

Regeling van 9 juni 1969, no. A 69/7835 (Stcrt. 121).

(103)
Actor: Minister van Landbouw en Visserij
Handeling: Het vaststellen van vereisten waaraan de her-

verzekering moet voldoen.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 8.
Product: ministeriële regeling

Regeling van 9 juni 1969, no. A 69/7835 (Stcrt. 121).

(104)
Actor: Minister belast met de hulp aan ontwikkelingslanden
Handeling: Het vaststellen van vereisten waaraan de her-

verzekering moet voldoen.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 8.
Product: ministeriële regeling

Regeling van 9 juni 1969, no. A 69/7835 (Stcrt. 121).

(105)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het jaarlijks vaststellen van het bedrag tot hetwelk

ten hoogste verplichtingen uit herverzekering kunnen
worden aangegaan.

Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 8.
Product: ministeriële regeling

(106)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van modellen van verzekerings-

polissen.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 8.
Product: ministeriële regeling

Regeling van 9 juni 1969, no. A69/7838 waarbij een
modelpolis verzekeringen in ontwikkelingslanden is
vastgesteld.

(107)
Actor: Vice-Minister-President
Handeling: Het stellen van nadere regels ter uitvoering van de

Wet herverzekering investeringen.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 9.
Product: ministeriële regeling
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(108)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het stellen van nadere regels ter uitvoering van de

Wet herverzekering investeringen.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 9.
Product: ministeriële regeling

(109)
Actor: Minister van Buitenlandse Zaken
Handeling: Het stellen van nadere regels ter uitvoering van de

Wet herverzekering investeringen.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 9.
Product: ministeriële regeling

(110)
Actor: Minister van Economische Zaken
Handeling: Het stellen van nadere regels ter uitvoering van de

Wet herverzekering investeringen.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 9.
Product: ministeriële regeling

(111)
Actor: Minister van Landbouw en Visserij
Handeling: Het stellen van nadere regels ter uitvoering van de

Wet herverzekering investeringen.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 9.
Product: ministeriële regeling

(112)
Actor: Minister belast met de hulp aan ontwikkelingslanden
Handeling: Het stellen van nadere regels ter uitvoering van de

Wet herverzekering investeringen.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 9.
Product: ministeriële regeling

toelating kredietverzekeringsmaatschappijen

(113)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van verzekeringsmaatschappijen die

aanvragen tot herverzekering kunnen indienen.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 3.
Product: beschikking

Beschikking van de Minister van Financiën van 9 juni
1969, nr. A 69/7836, Stcrt. 121, tot aanwijzing van
een verzekeringsmaatschappij.

(114)
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Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het intrekken van de aanwijzing van de Nederlandsche

Credietverzekering Maatschappij NV als
verzekeringsmaatschappij in de zin van artikel 3 van
de Wet Herverzekering Investeringen.

Periode: 1969-
Grondslag: Beschikking van de Minister van Financiën van 9 juni

1969 art. 1.
Product: beschikking

verzekeren en herverzekeren van risico's

(115)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het afhandelen van aanvragen tot herverzekering.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 4, 7.
Product: beschikking

(116)
Actor: Minister van Buitenlandse Zaken
Handeling: Het overleggen met de Minister van Financiën over

aanvragen tot herverzekering.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 4.
Product: advies

(117)
Actor: Minister van Economische Zaken
Handeling: Het overleggen met de Minister van Financiën over

aanvragen tot herverzekering.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 4.
Product: advies

(118)
Actor: Minister van Landbouw en Visserij
Handeling: Het overleggen met de Minister van Financiën over

aanvragen tot herverzekering.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 4.
Product: advies

(119)
Actor: Minister belast met de hulp aan ontwikkelingslanden
Handeling: Het overleggen met de Minister van Financiën over

aanvragen tot herverzekering.
Periode: 1969-
Grondslag: Wet herverzekering investeringen art. 4.
Product: advies

(120)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het na de intrekking van de aanwijzing van de Neder-

landsche Credietverzekering Maatschappij NV als
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verzekeringsmaatschappij in de zin van artikel 3 van
de Wet Herverzekering Investeringen afhandelen van
lopende polissen.

Periode: 1969-
Grondslag: Beschikking van de Minister van Financiën art van 9

juni 1969 art. 4.
Product: afgehandelde polis

incasso- en schaderegeling, schadeclaims

(121)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het afhandelen van schadegevallen en dreigende

schaden, welke geheel of gedeeltelijk voor rekening
van de Staat (kunnen) komen.

Periode: -
Grondslag: -
Product: afgehandeld schadegeval

controle

(122)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het op basis van de rapportages van de Nederlandsche

Crediet Verzekeringsmaatschappij controleren van de
inkomsten en uitgaven verbonden aan de dekking van
investeringsgaranties.

Periode: -
Grondslag: Handboek AO, hoofdstuk 6, blz. 6, 10.4.2.
Product: accountantsrapport

(123)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het controleren van de naleving van de aan de Neder-

landsche Crediet Verzekeringsmaatschappij gegeven
uitvoeringsvoorschriften.

Periode: -
Grondslag: Handboek AO, hoofdstuk 6, blz. 6, 10.4.2.
Product: controlerapport
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10. Handelingen herverzekering investeringen in Oost- Europa

vaststellen van het beleid

(124)
Actor: Minister van Economische Zaken
Handeling: Het voorbereiden van een investeringsbeschermings-

overeenkomst met een Staat op wiens grondgebied een
investering plaatsvindt.

Periode: 1990-
Grondslag: Tijdelijke regeling herverzekering investeringen

Oost- Europa art. 4, lid 1.
Product: investeringsbeschermingsovereenkomst

(125)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het oordelen dat een land voldoende bescherming biedt

voor investeringen.
Periode: 1990-
Grondslag: Tijdelijke regeling herverzekering investeringen

Oost- Europa art. 4, lid 1.
Product: beschikking

(126)
Actor: Minister van Economische Zaken
Handeling: Het oordelen dat een land voldoende bescherming biedt

voor investeringen.
Periode: 1990-
Grondslag: Tijdelijke regeling herverzekering investeringen

Oost- Europa art. 4, lid 1.
Product: beschikking

(127)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het treffen van een regeling terzake van de vrije

overmaking van met investeringen verband houdende
betalingen met een Staat op wiens grondgebied een
investering plaatsvindt.

Periode: 1990-
Grondslag: Tijdelijke regeling herverzekering investeringen

Oost- Europa art. 4, lid 2.
Product: regeling



48

(128)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het, in overeenstemming met de Minister van

Economische Zaken, vaststellen:
- tot welk bedrag verplichtingen uit herver-

zekering ten hoogste kunnen worden aangegaan;
- van het bedrag van de maximale aanvangswaarde

van de investering waarvoor herverzekering kan
worden verleend.

Periode: 1990-
Grondslag: Tijdelijke regeling herverzekering investeringen

Oost- Europa art. 8, lid 1.
Product: beschikking

Regeling van 13 juli 1993, no. WJB 93/502, Stcrt. 134
tot uitvoering van de Tijdelijke regeling
herverzekering investeringen Oost- Europa.
Regeling van 6 december 1994, nr. WJB 94/1495 M,
Stcrt. 236, inzake herverzekering investeringen Oost-
Europa.
Regeling van 21 maart 1995, nr. WJB 95/366M.

(129)
Actor: Minister van Economische Zaken
Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Financiën ten

aanzien van het vaststellen:
- tot welk bedrag verplichtingen uit herverzeke-

ring ten hoogste kunnen worden aangegaan;
- van het bedrag van de maximale aanvangswaarde

van de investering waarvoor herverzekering kan
worden verleend.

Periode: 1990-
Grondslag: Tijdelijke regeling herverzekering investeringen

Oost- Europa art. 8, lid 1.
Product: overeenstemming

toelating kredietverzekeringsmaatschappijen

(130)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het, in overeenstemming met de Minister van

Economische Zaken, beslissen op verzoeken van
verzekeringsmaatschappijen om verzekeringsover-
eenkomsten in het kader van de Tijdelijke Regeling
Herverzekering Investeringen Oost- Europa bij te
Staat te mogen herverzekeren.

Periode: 1990-
Grondslag: Tijdelijke regeling herverzekering investeringen

Oost- Europa art. 3, lid 1-2, 5, 6 ,lid 1-2, 7, lid
1-2.

Product: beschikking
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(131)
Actor: Minister van Economische Zaken
Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Financiën over

een beslissing op een verzoek van een verzekerings-
maatschappij om verzekeringsovereenkomsten in het
kader van de Tijdelijke Regeling Herverzekering
Investeringen Oost- Europa bij te Staat te mogen
herverzekeren.

Periode: 1990-
Grondslag: Tijdelijke regeling herverzekering investeringen

Oost- Europa art. 3, lid 2, 5.
Product: advies

(132)
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het, na instemming van de Minister van Economische

Zaken, afsluiten en intrekken van een herverzeke-
ringsovereenkomst met een Verzekeraar.

Periode: 1990-
Grondslag: Tijdelijke regeling herverzekering investeringen

Oost- Europa art. 3, lid 6 en 8.
Product: herverzekeringsovereenkomst

(133)
Actor: Minister van Economische Zaken
Handeling: Het instemmen met de Minister van Financiën ten

aanzien van het afsluiten en intrekken van een
herverzekeringsovereenkomst met een Verzekeraar.

Periode: 1990-
Grondslag: Tijdelijke regeling herverzekering investeringen

Oost- Europa art. 3, lid 6.
Product: advies


