
Dutch Good Growth Fund

Een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ondernemen voor ontwikkeling
Ondernemers die zakendoen in ontwikkelingslanden, leveren 
vaak een grote bijdrage aan economische en sociale verbeteringen 
in die landen. Helaas is het vaak lastig de financiering voor 
dergelijke initiatieven rond te krijgen. Het Dutch Good Growth 
Fund helpt mkb’ers die zakendoen met of in 68 ontwikkelingslan-
den en opkomende markten. 

Voor welke financieringsvragen biedt het DGGF een 
oplossing? 

Het DGGF richt zich zowel op Nederlands mkb als op intermedi-
aire fondsen die zich richten op lokaal mkb.

Nederlandse mkb-ondernemers 
Investeren

Wilt u investeren in een van de DGGF-landen en krijgt u de 
financiering met uw bank niet rond? Dan kunt u een aanvraag 
indienen bij het DGGF, tot 10 miljoen euro. Het DGGF vult private 
investeringen aan door garanties en directe (co-)financiering met 
terugbetaalverplichting, zoals leningen en participaties in 
projecten. 

Exporteren 
Wilt u kapitaalgoederen exporteren naar één of meer van de DGGF 
landen? Het DGGF biedt een exportkredietverzekering en 
exportfinancieringsmogelijkheden. Nederlandse mkb’ers kunnen 
bij het DGGF tegen een verzekeringspremie afsluiten voor een 
maximale transactieomvang van 15 miljoen euro (maximum 
schadevergoeding) om het betalingsrisico af te dekken bij de 

export van kapitaalgoederen. Ook kunnen ondernemers in 
aanmerking komen voor financiering tot 2 miljoen euro aan 
afnemers in opkomende markten en ontwikkelingslanden als 
deze bij de eigen bank geen financiering krijgen voor de 
exporttransactie.

Toegang tot financiering voor lokale 
mkb-ondernemers

Intermediaire fondsen zetten zich in om de toegang tot 
financiering voor lokale mkb-ondernemers te 
vergroten.

Kleine ondernemingen in ontwikkelingslanden krijgen hun 
financiering vaak maar lastig rond, waardoor ze moeilijk kunnen 
doorgroeien. De ‘missing middle’ wordt deze groep ook wel 
genoemd: mkb’ers die het niveau van microfinanciering zijn 
ontstegen, maar nog geen toegang hebben tot de reguliere 
financiële dienstverlening. Het DGGF wil de financieringsmoge-
lijkheden voor deze groep vergroten. Niet door direct te investe-
ren in lokaal mkb, dat is lastig van zo’n grote afstand, maar door 
te investeren in intermediaire fondsen die op hun beurt investe-
ren in ondernemers in de 68 DGGF-landen. Specifieke aandacht 
gaat uit naar jonge en vrouwelijke ondernemers en ondernemers 
in fragiele staten. Dit onderdeel van DGGF betreft dus een ‘fund of 
funds’; het bouwt een portefeuille op van intermediaire fondsen 
die op hun beurt een motor zijn voor lokale economische groei. 
Zo krijgen lokale mkb’ers meer financieringsmogelijkheden, 
kunnen ze doorgroeien en kan de financiële sector in lage en 
middeninkomenslanden zich verder ontwikkelen. 
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De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een agentschap van het 

ministerie van Economische Zaken. RVO.nl voert beleid uit voor diverse 

ministeries als het gaat om agrarisch, duurzaamheid, innovatie en 

internationaal. RVO.nl is hét aanspreekpunt voor bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, 

netwerken en wet- en regelgeving.

Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Om de leesbaarheid

te bevorderen zijn juridische zinsneden vereenvoudigd weergegeven. Aan

deze brochure en de daarin opgenomen voorbeelden kunnen geen rechten

worden ontleend. RVO.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik 

ervan. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze 

ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ontwikkelingsgericht en maatschappelijk verantwoord
Het DGGF wil een bijdrage leveren aan inclusieve economische 
groei in 68 ontwikkelingslanden en opkomende markten in 
Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Het fonds richt zich 
op ontwikkelingsrelevante transacties en investeringen van 
mkb’ers die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om in 
aanmerking te komen voor financiering vanuit het DGGF moeten 
initiatieven in elk geval:

•	 bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale economie, onder 
andere door: de creatie van werkgelegenheid, de vergroting van 
de lokale productiekracht en kennisoverdracht in het 
ontwikkelingsland. 

•	 Voldoen aan voorwaarden op het gebied van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen.

Daarnaast geldt voor alle initiatieven dat: 
•	  er voldoende rentabiliteit en continuïteit is om de financiering te 

dragen. 
•	 de financiering vanuit DGGF additioneel is aan de markt

Op de website www.rvo.nl/dggf vindt u een overzicht van de 
volledige voorwaarden per onderdeel.

Contact
Het DGGF is een programma van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Bij RVO.nl is één loket ingericht, waar u direct met al uw 
vragen over het DGGF terecht kunt. 

Centraal loket DGGF
Het DGGF wordt uitgevoerd door RVO.nl, Atradius Dutch State 
Business, PWC/Triple Jump. Voor aanvullende informatie en 
aanvragen, kunt u contact opnemen via:
Tel: 088 042 42 42.
www.rvo.nl/dggf of www.dggf.nl

 


