
Ondernemen voor ontwikkeling
Bent u van plan te investeren in een ontwikkelingsland of 
opkomende markt? En krijgt u de financiering niet rond met uw 
bank? Het Dutch Good Growth Fund ondersteunt private 
investeringen van Nederlandse mkb-ondernemers met garanties en 
co-financiering (leningen) tot een maximum van 10 miljoen euro.

Wat zijn de mogelijkheden?
Veel banken zijn terughoudend met het financieren van 
investeringen in ontwikkelingslanden en opkomende markten 
zoals Oeganda, Kenia, Zuid Afrika en India (zie ook DGGF landen 
onderaan de tekst). Hierdoor worden kansen gemist. Kansen voor 
u, maar ook kansen voor de ontwikkeling ter plekke. Het DGGF 
biedt daarom financieringsmogelijkheden aan mkb-
ondernemingen met een goed investeringsplan. Daarbij zijn de 
meest voorkomende mogelijkheden:
•	  Garanties aan EU en lokale banken
Vindt uw bank of een lokale bank het risico op de financiering te 
hoog? 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 u een lening te verstrekken. 
•	 Cofinanciering met private financiers
Krijgt u de financiering van uw project met alleen uw bank niet 
rond? 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.

•	 Leningen aan private equity fondsen.
Is een investeringsfonds bereid te participeren in uw initiatief? 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. Zo 
wordt het fonds gestimuleerd extra te investeren in 
ontwikkelingsrelevante expansie van mkb ondernemingen in DGGF 
landen.

Investeringsomvang
Het DGGF financiert maximaal €10 miljoen. Wij verwachten 
daarnaast een minimale eigen bijdrage van rond de 20%. 

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor financiering van uw investering 
moet u in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 - U hebt een in Nederland gevestigd mkb-bedrijf (volgens de 

Europese definitie) met substantiële activiteiten in Nederland.
 - U onderneemt maatschappelijk verantwoord (MVO). RVO.nl 

gebruikt hiervoor MVO-criteria die gebaseerd zijn op de OESO-
richtlijnen en de IFC Performance Standards. RVO kan u hier 
nader over informeren of kijk op: www.rvo.nl/dggf

 - U hebt een goed onderbouwd businessplan en u beschikt over 
voldoende financiële middelen dat verwacht kan worden dat u de 
financiering in de toekomst kan terugbetalen. Het DGGF 
financiert alleen rendabele investeringen.
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 - Uw investering is ontwikkelingsrelevant; u levert een bijdrage aan de lokale groei van werkgelegenheid, de duurzame overdracht van 
kennis en vaardigheden, technologie en innovatie en/of het verbeteren van de lokale productie.

 - Het project is niet gericht op het verlagen van uw winsten of te betalen bronheffingen in het betreffende land.
 - De maximale omvang van een transactie bedraagt € 10 miljoen (lening, garantie of combinatie).
 - Uw investering moet plaatsvinden in een van de 66 DGGF-landen (zie hieronder voor een lijst van alle landen of op www.rvo.nl/dggf ).
 - Voorkeur gaat uit naar cofinanciering van een project met commerciële financiers.

66 landen
Het DGGF richt zich op 66 ontwikkelingslanden en opkomende markten. In het overzicht hieronder zijn de fragiele staten aangeduid met een ‘f ’.

Afghanistan (F)
Albanië
Algerije
Angola
Armenië
Bangladesh
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnië Herzegovina (F)
Burkina Faso
Burundi (F)
Cambodja
Colombia

Congo, Dem. Rep. (F)
Djibouti
Egypte
Eritrea (F)
Ethiopië
Filipijnen
Gambia
Georgië
Ghana
Guatemala
India
Indonesië
Jemen (F)
Jordanië

Kaapverdië
Kenia
Kosovo (F)
Laos
Libië (F)
Macedonië
Madagaskar (F)
Malawi (F)
Maldiven
Mali (F)
Marokko
Moldavië
Mongolië
Mozambique

Myanmar (F)
Nepal (F)
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Palestijnse Gebieden (F)
Peru
Rwanda
Sao Tomé
Senegal
Sierra Leone (F)
Somalië (F)
Sri Lanka

Suriname
Tanzania
Thailand
Tunesië
Uganda
Vietnam
Zambia
Zimbabwe (F)
Zuid-Afrika
Zuid-Sudan (F)

Contact
Het DGGF is een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Bij RVO.nl is één loket ingericht:

Tel: 088 042 42 42.

www.rvo.nl/dggf
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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
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deze brochure en de daarin opgenomen voorbeelden kunnen geen rechten
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ervan. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 

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