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DGGF 1: Investeren in DGGF landen 
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Instrumenten DGGF onderdeel 1 
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• RVO financiert NL’s MKB bedrijven samen met private 
financiers (co-financiering) en stelt private financiers in 
staat om NL MKB bedrijven te financieren: 

1. Garanties aan Nederlandse, EU en lokale financiers in 
DGGF landen. Tot maximaal 60% van het kredietrisico 
(80% fragiele staten). 

2. Co-financiering met Nederlandse en EU banken. Tot 
maximaal 49% van het kredietrisico. 

3. Leningen aan investeringsfondsen gericht op 
Nederlandse MKB activiteiten in de DGGF landen; ook 
starters. = Fund in Fund. 

 

 



Voordelen DGGF onderdeel 1 
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Bij Garanties en Co-Financiering: 

• Wij nemen 49% à 80% van het risico van de 
(huis)bank/financier over 

• Wij laten de primaire zekerheden aan de bank  

 

Bij Fund-in-Fund: 

• Wij verdubbelen het investeringspotentieel van het 
fonds 

• Bij terugbetaling gaan de fondseigenaren voor  

• Participatie 50%, maar winstaandeel 35% 
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*) 80% garantie voor bank in fragiele staat 

DGGF 60%/80%* 

garantie proportioneel 

DGGF aanvraag 

DGGF beschikking 



Aandachtspunten 
 Garantie aan EU-financier 

Staatscourant  (bedragen x 1EUR) 

Max DGGF garantie (60%) EUR 10 mln. 

Totale investering (indicatief) EUR 20 mln. 

Garantie provisie 2,5%-3,5% per jaar 

Up front fee 1% 

Eigen inbreng MKB’er 
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Co-financiering 
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Aandachtspunten Co-financiering 

Staatscourant  (bedragen x 1EUR) 

Max DGGF (49%) EUR 10 mln. 

Totale investering (indicatief) EUR 25 mln. 

Rente Onder marktconform* 

Up front fee 1% 

Aflossing Max 7 jaar 

Eigen inbreng MKB’er 

*) mede door co-financiering (lager bankobligo) rente bank lager en daaraan refererende rente DGGF lening lager. 
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Voorwaarden DGGF onderdeel 1 
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• Nederlandse MKB’er die wil investeren in een DGGF land: 

- EU definitie MKB:  

> omzet max. € 50 mio OF balanstotaal max. € 43 mio 

> fte’s max. 250 

> uitzonderingen mogelijk! 

- Nederlands: voldoet aan eisen gebaseerd op “substance 
eisen” belastingdienst 

• Goed onderbouwd businessplan met voldoende 
terugbetalingscapaciteit (cashflow) 

• Ontwikkelingsrelevant: 

          - creëren van lokale werkgelegenheid 

          - lokale productie of diensten 

          - overdracht van kennis, technologie, vaardigheden 



IMVO voorwaarden DGGF onderdeel 1 
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• Te financieren activiteit staat niet op FMO exclusion list. 

• Bedrijf en project handelen volgens OESO Richtlijnen. 

• Project wordt door ons getoetst aan IFC Performance 
Standards. 

• Ketenaansprakelijkheid project volgens OESO. 

• Aanvragend bedrijf heeft MVO beleidsplan. 

 



Technische assistentie DGGF onderdeel 1 
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• Doelstelling: 

- slagingskans van de investering vergroten 

- ontwikkelingsrelevantie vergroten 

• Voorbeelden: (IMVO/financieel) advies, training lokale 
outgrowers 

• Extra aandacht voor kleine projecten (< EUR 1 mln) en 
fragiele staten 

 



Stand van zaken DGGF onderdeel 1 
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• Meer dan 140 ondernemers hebben een quickscan ingediend 

• 45 in de deepscanfase 

• Eerste tuinbouw projecten worden binnenkort gefinancierd: 

- Uitbreiding van twee rozenkwekerijen in Ethiopië. 

- Uitbreiding snijbloemkwekerij in Ethiopië. 

• Betreft garanties aan NL en lokale banken en co-financiering 
met NL bank. 

 

 



DGGF Onderdeel 1: aanvraagprocedure 
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• Zie website: www.rvo.nl/DGGF of bel 088-0424242. 

• Vul Quickscan formulier in, waarna u telefonisch respons krijgt 
op uw plannen. 

http://www.rvo.nl/DGGF


 

Onderdeel 3, uitvoerder Atradius DSB 

Kredietverzekering en directe financiering van exporttransacties 
 
Aanvullend op onze reguliere Export Krediet Verzekering (EKV) en de markt 
 

 Kortlopend krediet (tot 12 maanden): Atradius Credit Insurance NV en andere particuliere verzekeraars 

 Middellang krediet (> 12 maanden): Atradius Dutch State Business NV (sinds 1932) 

 

 Niet-marktbare risico’s en een-transactie polis 

 Verzekering namens Nederlandse overheid voor Nederlandse exporteurs (20% NL content) 

 Grote én kleine transacties 

 Export van kapitaalgoederen en infrastructuurwerken 

 Vooral naar niet-OESO-landen 

 Voldoen aan relevante (inter-)nationale regelgeving en MVO richtlijnen.  
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Voordelen Atradius DSB Dekking: 

Contract        levering   laatste terugbetaling 

 

 

 

 

Landenrisico 

Debiteurenrisico 

 

Voordelen van Atradius DSB dekking: 

Voor u: 

 vóórfinanciering 

 betere concurrentiepositie 

Voor uw afnemer: 

 langere terugbetalingstermijn / terugverdientijd 

 lagere rentekosten 

Voor de financierende bank: 

 lagere kapitaalseisen 

 lagere financieringskosten 
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DGGF onderdeel 3, voor welke transacties? 

■ Reguliere EKV biedt geen mogelijkheden, bijvoorbeeld vanwege: 

 Landenbeleid  

 Landenplafond 

 Acceptatiebeleid op debiteuren 

■ En bij Directe Financiering 

 

■ Criteria:  

 Export naar 1 van de 66 DGGF landen 

 Focus op MKB met mogelijkheden voor grootbedrijf als MKB profiteert (20% van het budget) 

 Maximale schadevergoeding per transactie € 15 mln 

 Ontwikkelingsrelevant 

 Op voorhand gezonde risico’s 

 (inter-) nationale regelgeving 

 

 

 

 

 



Directe Financiering 

■ Atradius disconteert wissels 

 Ontwikkelingsrelevante transacties 

 Tot € 2 miljoen 

 Alleen als banken de transactie niet financieren 

 Dus aanvullend aan de markt 

 
 

■ Bevoorschotting bij levering   

 Als Atradius vooraf akkoord is met wisseltekst 

 Voor 100% 
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Ontwikkelingsrelevantie 

 Extra voorwaarden op gebied van ontwikkelingsrelevantie:   

 Scheppen van werkgelegenheid  

 Versterking van productiekracht 

 Overdracht van kennis, vaardigheden en technieken 

 Andere positieve effecten, zoals op het gebied van milieu, vrouwelijk en/of jong ondernemerschap, 

onderwijs, gezondheidszorg 

 

 

 Monitoring 

 Ontwikkelingsrelevantie 

 Milieu- en sociale gevolgen 
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Technische assistentie 

■ Ondersteuning 

 Ondersteuning aan exporteur bij aanvraag 

 Ondersteuning aan afnemer indien dit leidt tot verhoging ontwikkelingsrelevantie of verbetering 

mvo-aspecten van de transactie tot een aanvaardbaar niveau onder DGGF 

 

■ Voorbeelden:  

 Training van personeel afnemer 

 Installaties ter verbetering van afvalverwerking naast de te leveren apparatuur 

 Milieueffectrapport  
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Vragen en informatie 

Onderdeel 1:  

RVO.nl 

T: +31(0)88 042 4242 

W: www.rvo.nl/dggf 

E: klantcontact@rvo.nl 

 

Onderdeel 2:  

PwC and Triple Jump 

W: www.rvo.nl/DGGF 

T: +31 (0)88 792 9457 

E: dggf@nl.pwc.com 

 

Onderdeel 3: 

www.atradiusdutchstatebusiness.nl/overheidsregelingen 

Informatie, verkort en uitgebreid aanvraagformulier DGGF op de website 

Atradius biedt hulp voor o.a. invullen uitgebreide aanvraag 

Oscar Boot: oscar.boot@atradius.com 

tel.: 020-553 3189 

 

 

 

 

 

 


