Dutch Trade and Investment Fund

Onderdeel: Investeren
In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Wilt u zakendoen in het buitenland? En heeft u moeite om de
financiering (volledig) rond te krijgen? Het Dutch Trade and
Investment Fund (DTIF) is een investeringsfonds voor
Nederlandse bedrijven die willen investeren in of exporteren
naar buitenlandse markten. DTIF biedt leningen, garanties,
indirecte participaties en exportfinanciering. Zo komt u snel een
stap verder met uw internationale ambities.

Hoe kan DTIF mij helpen?

Fondsmanager van dit onderdeel is de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Wilt u kapitaalgoederen exporteren naar één of meer van de
DTIF-landen? Dan biedt het DTIF-onderdeel Exporteren een
exportkredietverzekering en exportfinanciering. Fondsmanager
van dit onderdeel is Atradius Dutch State Business.

Hoe kan DTIF mij helpen?

DTIF bestaat uit twee onderdelen: Investeren en Exporteren.
•	Het DTIF-onderdeel Investeren kan u steun bieden bij
buitenlandse investeringen in de vorm van leningen,
garanties en (indirecte) participaties met
terugbetaalverplichting. Fondsmanager van dit onderdeel is
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
•	Het DTIF-onderdeel Exporteren kan u helpen bij een
exportkredietverzekering en exportfinanciering.
Fondsmanager van dit onderdeel is Atradius Dutch State
Business.

Banken zijn om diverse redenen terughoudend met
kredietverstrekking aan ondernemers die in het buitenland
willen investeren. Deze bedrijfsleningen kunnen voor banken
relatief risicovol zijn. Enerzijds omdat het vaak om kleinere
kredieten gaat die voor banken minder rendabel zijn. Anderzijds
kan het risico hoger zijn bij investeringen in bepaalde landen.
Door deze terughoudendheid missen Nederlandse ondernemers
kansen. DTIF biedt daarom financieringsmogelijkheden aan
bedrijven met een goed investeringsplan.

Deze factsheet gaat over het DTIF-onderdeel Investeren. Meer
over hulp bij financiering voor exporteren vindt u via de website
atradiusdutchstatebusiness.nl.

DTIF is nauw verwant aan het Dutch Good Growth Fund (DGGF).
De drie belangrijkste verschillen zijn:
•	DGGF richt zich vooral op ontwikkelingslanden, terwijl DTIF
zich richt op de overige buitenlandse markten met
uitzondering van landen waarop een sanctieregime van de
Veiligheidsraad en/of van de Europese Unie van toepassing is.
Deze aanvragen zullen met extra zorg worden beoordeeld.
	In alle gevallen wordt het sanctiebeleid van de Veiligheidsraad
en/of Europese Unie gehandhaafd.

Wat is het verschil tussen DTIF en DGGF?

DTIF: Investeren en Exporteren
DTIF bestaat uit twee onderdelen: Investeren en Exporteren.
Het DTIF-onderdeel Investeren kan u bij buitenlandse
investeringen steun bieden in de vorm van leningen, garanties
en (indirecte) participaties met terugbetaalverplichting.

•	DTIF kan voor het onderdeel Investeren een maximale
financiering van € 15 miljoen verstrekken en voor DGGF is dit
€ 10 miljoen.
•	DGGF richt zich op het Nederlands mkb en DTIF bedient in
beginsel alle Nederlandse bedrijven.

Welke regeling is voor mij van toepassing?
DGGF en DTIF hebben een verschillende landenfocus. Wilt u
weten welke financieringsregeling voor uw handelsland van
toepassing is? Voor DGGF is er een landenlijst beschikbaar.
Raadpleeg deze via: www.dggf.nl/landenlijst. Staat uw
handelsland hier niet op? Bij RVO.nl is één loket ingericht waar
u met al uw vragen terecht kunt: tel. 088 042 42 42.

Kom ik in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor het DTIF-onderdeel
Investeren, moeten uw bedrijf en uw project voldoen aan
verschillende voorwaarden:
•	U heeft een goed onderbouwd businessplan en u biedt zicht
op terugbetaling van de financiering.
•	Uw bedrijf is gevestigd in Nederland en u heeft hier
substantiële activiteiten. Dit betekent dat uw Nederlandse
vestiging voldoende omzet en winst heeft met activiteiten in
Nederland, zodat ook een co-financier een financiering wil
verstrekken.
•	U heeft bij voorkeur een co-financier en u levert bij voorkeur
daarnaast een eigen bijdrage van minimaal 20%.
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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
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ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

•	De markt kan uw financieringsverzoek niet of slechts
gedeeltelijk faciliteren. Additionele financiering ten opzichte
van de markt is nodig.
• Uw activiteiten staan niet op de FMO-uitsluitingslijst.
•	U houdt zich bij de uitvoering van het project aan de OESOrichtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord
ondernemen (IMVO) voor multinationale ondernemingen.

Aanvragen
Voldoet u aan de voorwaarden van het DTIF-onderdeel
Investeren Nederlands bedrijfsleven? En denkt u dat uw project
in aanmerking komt?
Doorloop dan de volgende stappen om vrijblijvend een
projectidee of plan voor te leggen aan de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl).
•	Vul op de website www.rvo.nl/dtif een formulier in - genaamd
quickscan - met uw concrete projectidee en mail deze naar:
klantcontact@rvo.nl.
•	Een adviseur van de DTIF-desk van RVO.nl neemt zo spoedig
mogelijk telefonisch contact met u op. Hij of zij bespreekt
met u de ingevulde quickscan. Tijdens dit gesprek licht u uw
projectplan toe. Onze adviseur beoordeelt of uw project
kansrijk is voor DTIF. Zo ja, dan wordt daarna de
aanvraagprocedure in gang gezet voor een DTIF-financiering.
RVO.nl behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst.
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen.

