
 

U bent mkb-ondernemer en ziet kansen voor uw bedrijf in het buitenland. U heeft 
goede plannen voor de expansie van uw bedrijf en beschikt over de juiste kennis, 
visie en ambitie. Wat ontbreekt, is financiële slagkracht. Wie wil investeren 
in internationale expansie die veelbelovend is, maar ook risico’s met zich 
meebrengt? De overheid met de regeling Finance for International Business (FIB)!

Wat is het?

De overheid ondersteunt de expansie van uw onderneming 
met de regeling Finance for International Business. Zo kan een 
deel van de investering worden gefinancierd in de vorm van 
een lening. Voorwaarde is dat een professionele financier het 
andere deel van de financiering voor zijn rekening neemt.

•  De overheid verstrekt 35 procent van het benodigde 
financieringsbedrag (met een maximum van 875.000 euro). 

•  De financiering wordt verstrekt in de vorm van een lening. 
•  De overige 65 procent dient door een bank of 

participatiemaatschappij te worden verstrekt (kijk voor het 
overzicht van geaccrediteerde financiers op onze website: 
www.rvo.nl/fib).

• De lening heeft een looptijd van vijf jaar. Gedurende de 
looptijd hoeft u niets af te lossen. Pas aan het einde van de 
looptijd lost u de gehele lening in één keer af. 

•  Over de lening is rente en een (beperkte) winstafhankelijke 
vergoeding verschuldigd. 

 

Kom ik in aanmerking?

U moet aan verschillende voorwaarden voldoen om in 
aanmerking te komen voor de FIB-regeling. 
De twee belangrijkste voorwaarden zijn:
• Uw onderneming en het project hebben voldoende 

rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
• Uw financiering betreft ‘nieuw geld’ voor de onderneming 

waarmee investeringen worden gefinancierd in een van 
de doellanden (het geld wordt dus niet gebruikt voor 
bijvoorbeeld de aflossing van bestaande leningen).

Bent u geïnteresseerd in de overige voorwaarden en wilt 
u weten of uw bedrijf in aanmerking komt? Neem dan 
contact op met één van onze adviseurs bij Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (088-602 8600, fib@rvo.nl) of kijk 
voor meer informatie op: www.rvo.nl/fib.

 

Finance for International 
Business - voor ondernemers

• Azerbeidzjan
• Argentinië
• Bahrein
• Brazilië
• Chili

• China
• Irak
• Kazachstan
• Koeweit
• Maleisië

• Mexico
• Oekraïne
• Oman
• Panama
• Qatar

• Rusland
• Saoedi-Arabië
• Singapore
• Servië 
• Turkije

• Ver. Arabische Emiraten
• Zuid-Korea

Voor wie?

De regeling Finance for International Business is opengesteld voor Nederlandse mkb-ondernemingen die willen investeren in 

You are a Dutch SME and have identified opportunities for your business in an 
emerging market outside the Netherlands. You have viable plans to expand your 
business and the necessary knowledge, vision and ambition to succeed. What is 
missing is financial clout. Who wants to invest in international expansion which, 
while promising, also entails significant risk? The government, with the Finance 
for International Business (FIB) scheme!

 What is it?

The government is supporting international expansion of your 
business with the Finance for International Business scheme, 
which means part of the investment can be financed by means 
of a credit facility from the government,  provided that a 
professional financier comes forward with the remainder of 
the funding needed for the expansion plans, either by means 
of a loan or share capital. 

•  The government provides 35% of the financing required (up 
to a maximum of 875,000 euros per company per country).

• Financing is granted by means of a loan.

• The remaining 65% must be provided by a bank or 
investment company (see our website for a list of accredited 
financiers: www.rvo.nl/fib) 

• It is a five year term loan, which will be redeemed in whole 
after this period. No repayments are needed during this 

period. Interest is payable on a yearly basis. A profit related 
remuneration is due after redemption of the loan.

 Am I eligible?

You must meet various conditions to be eligible for the FIB 
scheme. The two key criteria to be met are:

• Your business and the project have sufficient potential in 
terms of profitability and continuity.

• The investment needed represents ‘fresh money’ for the 
company and is used to finance expansion projects in one 
of the target countries. (e.g the money cannot be used to 
pay off existing loans).

If you would like to know more about the other criteria and 
whether your application might be eligible, please contact one 
of our advisers at RVO.nl (+31 88 602 8600 or fib@rvo.nl).

 

Finance for International 
Business - for entrepreneurs
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Who should be interested?

The Finance for International Business scheme can be applied for by Dutch SMEs for investments in the following countries: 
• Azerbaijan
• Argentina
• Bahrein
• Brasil
• Chili

• China
• Iraq
• Kazakhstan
• Kuwait
• Malaysia

• Mexico
• Ukraine
• Oman
• Panama
• Qatar

• Russia
• Saudi-Arabia
• Singapore
• Serbia 
• Turkey

• United Arab Emirates
• South Korea

>> Sustainable. Agricultural.  
Innovative. International.

http://www.agentschapnl.nl/fib


Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een agentschap van het 

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

overheden als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. 

RVO.nl is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en 

overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en 

regelgeving.

Groeifaciliteit

Snelle groei, een bedrijfsovername, een ‘buy out’ of expansie in het buitenland; allemaal situaties waarin ondernemers 
doorgaans risicodragend vermogen nodig hebben. Toch blijkt die financiering vaak aanzienlijk lastiger te realiseren dan 
verwacht. De Groeifaciliteit kan hierbij helpen. Meer informatie: www.groeifaciliteit.nl.

Advies op Maat

Welke mogelijkheden zijn er om financiering aan te trekken? Wat is voor u het meest geschikt? Neem contact op voor een advies 
op maat voor de financieringsmogelijkheden, zowel binnen als buiten de overheid. 
Meer informatie:  www.rvo.nl/adviesopmaat of tel. 088-602 8600.

Ook interessant voor u?

 

Dit is een publicatie van:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Postadres

Postbus 20105 | 2500 EC Den Haag

 

© Rijksoverheid | juni 2014

Subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving (DHK)

Opkomende markten bieden door hun snelle ontwikkeling steeds vaker kansen voor Nederlandse export en investeringen. 
Verzilver nu uw kansen met de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (DHK):

•  Demonstratieprojecten:
Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor demonstratie van een product of technologie in een van de doellanden, om op die 
manier potentiële afnemers te overtuigen.

• Haalbaarheidsstudies:
Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor een studie naar de technische of commerciële haalbaarheid van een project in een van 
de doellanden.

• Kennisverwerving:
Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor het inhuren van externe expertise. Dit betreft bijvoorbeeld advies over het vinden van 
lokale partners, juridische of fiscale aspecten. 

Meer informatie DHK: www.rvo.nl/dhk

 Growth Facility

Rapid growth, a business takeover, a buy-out or expansion plans: all situations in which entrepreneurs constantly need the 
capacity to bear risk. Yet financing often seems considerably more difficult to attract than you might expect. The Growth Facility 
may support your plans. For more information: www.rvo.nl/groeifaciliteit.

 Corporate Credit Guarantee Scheme for SME loans (BMKB scheme)

Under the Dutch ‘BMKB’ scheme, the government is guaranteeing up to 1,5 million euro in corporate financing. You can benefit 
from the BMKB scheme if you want to arrange a loan but cannot offer your bank sufficient security (collateral such as buildings or 
machinery). For more information: www.rvo.nl/bmkb.

 Personalized financial advice

Which options are available for you to attract financing? Which one is the most suitable for your business? Contact one of our 
advisors for personalized advice on the financing possibilities the government has to offer. For more information:  
www.rvo.nl/adviesopmaat.

  

 Subsidy Scheme for Demonstration Projects, Feasibility Studies and Knowledge Acquisition (DFK)

Because of their rapid development, emerging markets provide ever more opportunities for Dutch export and investments. Seize 
your opportunities now by making use of the subsidy scheme for demonstration projects, feasibility studies and knowledge 
acquisition (DFK):

• Demonstration projects:
Businesses may receive a subsidy to demonstrate a product or technology in one of the target countries, thus convincing 
potential clients.

• Feasibility studies:
Businesses may receive a subsidy for a study into the technical or commercial feasibility of a project in one of the target 
countries.

• Knowledge acquisition:
Businesses may receive a subsidy for hiring external expertise. This may involve advice on finding local partners, legal or tax 
aspects.

More information about DFK can be found at www.rvo.nl/dhk

Might these facilities and schemes be of interest to you?
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government bodies for information and advice, financing, networking 

and regulatory matters.
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