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Dutch Good Growth Fund (DGGF) 

Inleiding & doel  

Het DGGF fonds helpt Nederlandse mkb'ers die zakendoen met ontwikkelingslanden en 

opkomende markten. Door het verstrekken van financiering en verzekeringen maakt het 

ministerie van Buitenlandse Zaken met het DGGF ontwikkelingsrelevante handel en investeringen 

mogelijk in 68 landen. Het fonds bestaat uit 3 onderdelen.  

 

Ondersteunende activiteiten/projecten  

Bedrijven kunnen ondersteuning ontvangen voor de volgende activiteiten in één van de 68 

landen*:  

1. Investeren Nederlands MKB: biedt steun in de vorm van leningen, garanties en participaties 

met terugbetaalverplichting.  

 Garanties aan EU en lokale banken: Het DGGF kan een garantie verstrekken die eventuele 

verliezen op een lening of aandelenkapitaal beperkt. Doordat het DGGF een deel van het 

risico (60 tot 80 procent) overneemt, is een bank sneller geneigd een lening te verstrekken.  

 Cofinanciering met private financiers: Het DGGF kan een aanvullende lening verstrekken 

tegen een marktconforme rente. Cofinanciering vanuit DGGF bedraagt maximaal 49%, de 

maximale participatie van het DGGF per financiering is 10 miljoen euro.  

 Het DGGF kan een lening verstrekken waarmee het betreffende fonds maximaal 50% van zijn 

investeringen kan financieren. Terugbetaling vindt plaats voor zover de participaties 

inkomsten opleveren, in een verhouding die voldoende gunstig is voor het investeringsfonds.  

 

2. Exporteren Nederlands MKB: biedt een exportkredietverzekering en export 

financieringsmogelijkheden.  

 De kredietverzekering en exportfinanciering zijn specifiek voor export van Nederlandse 

kapitaalgoederen en infrastructuurwerken in het buitenland, en wel voor die transacties 

waarvoor reguliere Exportkredietverzekering geen mogelijkheden biedt vanwege beleid op 

het land van de afnemer. Onder DGGF kunnen betalingsrisico’s worden afgedekt tot 15 

miljoen euro, mits het kredietrisico op de afnemer aanvaardbaar is. Ook kunnen garanties 

(zoals aanbetalingsgaranties) worden afgedekt tegen het risico dat de afnemer ze onterecht 

opvraagt.  

 In het geval de aanvrager leverancierskrediet aan de afnemer aanbiedt door middel van 

wissels of promessen zodra de afnemer akkoord is met de levering. Dit middels het geven 

van een voorschot tot 2 miljoen euro tegen overdracht van de wissels of promessen.  
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Dutch Good Growth Fund (DGGF) 

3. Investeringsfondsen lokaal MKB: moedigt ondernemers aan om met innovatieve initiatieven 

te komen.  

 De DGGF is door middel van fondsen en andere intermediaire fondsen (IF) gericht op de 

financiering van de verbetering van 'missing middle'. De 'missing middle 'verwijst naar 

ondernemers die microfinanciering zijn ontgroeid maar nog geen toegang hebben tot 

conventionele kapitaalmarkten. De DGGF bedoeld om uit te reiken naar het bevorderen van 

innovatieve financieringsproducten en te investeren in specifieke doelgroepen (Jonge en 

vrouwelijke ondernemers en fragiele ondernemers met hoge drempels voor het aantrekken 

van kapitaal) in underserved landen. Hiermee moet het DGGF bijdragen aan het bevorderen 

van kennisoverdracht, vergroting van de werkgelegenheid en de productiecapaciteit en 

hiermee de motor van economische groei te zijn.  

 

Doelgroep  

Aanvragen kunnen worden ingediend door MKB-ondernemers die middels een investering een 

bijdrage willen leveren aan de lokale groei van werkgelegenheid, de duurzame overdracht van 

kennis en vaardigheden, technologie en innovatie en/of het verbeteren van de lokale productie.  

 

Belangrijkste voorwaarden  

 Aanvrager is MKB;  

 Aanvrager is gevestigd in Nederland en heeft substantiële activiteiten (Nederlandse 

vestiging, omzet en winst);  

 Het DGGF financiert alleen projecten die rendabel zijn;  

 Een lening vraagt daarnaast altijd een bepaalde vorm van eigen risico, zoals het inleggen van 

eigen vermogen (minimaal 20%);  

 Financieringsvraag bedraagt maximaal € 10 miljoen;  

 Voorkeur gaat uit naar cofinanciering van een project met commerciële financiers;  

 Het project is niet gericht op het verlagen van uw winsten of te betalen bronheffingen in het 

betreffende land.  

 

Indieningstermijn  

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De aanvragen worden op kwaliteit 

beoordeeld. Voorafgaand aan een aanvraag kan een Quickscan worden opgestuurd waarop een 

korte beoordeling op het projectidee door RVO kan worden gegeven. 
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