
Dutch Good Growth Fund
en verzekering van exportkrediet

Exporteert u kapitaalgoederen naar 
ontwikkelingslanden, of voert u in die 
landen diensten uit zoals aannemerij? 
Dan kunnen wij u helpen met financie-
ring en verzekering tegen kredietrisico’s. 

Wat is het Dutch Good Growth Fund?
Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) 
is een fonds waaruit financiering en 
kredietverzekering wordt verschaft 
aan bedrijven en investeringsfondsen 
in Nederland en in lage- en midden-
inkomenslanden ten behoeve van 
ontwikkelingsrelevante investeringen 
en exporttransacties. Het fonds kan 
uitkomst bieden daar, waar reguliere 
marktpartijen geen capaciteit hebben.

Het fonds bestaat uit drie onderdelen: 
1. Financiële ondersteuning van  

Nederlands mkb en banken
2. Financiële ondersteuning van lokaal 

mkb en banken in ontwikkelings- 
landen

3. Exportkredietverzekering en exportfi-
nanciering

Het eerste onderdeel wordt uitgevoerd 
door de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO), zie rvo.nl. De uitvoer-
der voor het tweede onderdeel is een 
consortium van PWC en Triple Jump, 
zie eveneens rvo.nl. 
Atradius is de uitvoerder van het derde 
onderdeel, dat betrekking heeft op ex-
port. Hierover gaat het vervolg van deze 
informatiefolder.

Uw export en DGGF
U wilt exporteren, maar er is voor uw 
transactie geen kredietverzekering 
beschikbaar, bijvoorbeeld omdat wij 
dicht zijn op dat land. Of uw bank heeft 
geen capaciteit om het exportkrediet 
te verzorgen? Dan kan DGGF uitkomst 
bieden.

Voor wie is DGGF bestemd?  
Het fonds is primair bedoeld voor het 
Nederlandse mkb of grotere bedrijven 
indien zij kunnen aantonen dat de 
export een positief effect heeft op het 
Nederlandse mkb. Het fonds is ook 



bestemd voor banken die deze export 
financieren.

Voor welke transacties?
De kredietverzekering en exportfi-
nanciering zijn specifiek voor export 
van Nederlandse kapitaalgoederen en 
infrastructuurwerken in het buitenland, 
en wel voor die transacties waarvoor 
onze reguliere Exportkredietverzeke-
ring geen mogelijkheden biedt vanwege 
ons beleid op het land van uw afnemer. 
Onder DGGF kunnen wij betalingsrisico’s 
afdekken tot 15 miljoen euro, mits het 
kredietrisico op uw afnemer aanvaard-
baar is. Ook kunnen wij garanties (zoals 
aanbetalingsgaranties) afdekken tegen 
het risico dat uw afnemer ze onterecht 
opvraagt.
Onze dekking is eveneens beschikbaar 
voor banken die uw export financieren 
of voorfinancieren. Hierdoor kunt u uw 
afnemer langere betalingstermijnen 
aanbieden, zodat deze gespreid over 
meerdere jaren mag betalen, en speelt 
u tegelijkertijd kredietruimte vrij bij uw 
bank. Mocht u geen bankfinanciering 
voor uw export kunnen aantrekken, 
dan zijn er mogelijkheden financiering 
van ons te ontvangen. In het geval u 
leverancierskrediet aan uw afnemer 
aanbiedt door middel van wissels of 
promessen, kunnen wij u, zodra uw 
afnemer akkoord is met de levering, 
een voorschot geven tot 2 miljoen euro 
tegen overdracht van de wissels of 
promessen aan ons.

Op welke landen?
Het fonds is beschikbaar voor export 
naar de volgende landen*:

Ontwikkelingsrelevantie en mvo
DGGF is een initiatief van de overheid 
onder verantwoordelijkheid van de mi-
nister voor Buitenlandse Handel en Ont-
wikkelingssamenwerking. Dit betekent 
dat, naast de aanvaardbaarheid van het 
kredietrisico, ook een aantal andere 
voorwaarden gelden. Deze voorwaar-
den hebben onder meer betrekking op 
de milieu- en sociale gevolgen van uw 
transactie, of het project waaraan u le-
vert, en de ontwikkelingsrelevantie. Als 
u uw aanvraag hebt ingediend, zullen 
wij de gevolgen van uw exporttrans-
actie voor mens en milieu beoordelen, 
bijvoorbeeld op mogelijke milieuveront-
reiniging en arbeidsomstandigheden 
bij uw afnemer. De uitkomst van die 
beoordeling dient per saldo aanvaard-
baar te zijn. Onze beoordeling van de 
ontwikkelingsrelevantie richt zich onder 
andere op vergroting van de produc-
tiekracht, het scheppen van werkgele-
genheid en de overdracht van kennis, 
vaardigheden en technologie in het land 
van uw afnemer.

Wat kost het?
DGGF is kostendekkend voor de over-
heid. Dit betekent dat de verzekerings-
premie en het bevoorschottingsdis-
conto voldoende moeten zijn om, over 
een aantal jaren gemeten, eventuele 
schades op te vangen. Op de website 
atradiusdutchstatebusiness.nl vindt u 
een premiecalculator.

Hoe kan ik een aanvraag indienen? 
Op onze website kunt u het verkorte 
DGGF-aanvraagformulier downloaden. 
Het ingevulde formulier stuurt u naar 
ons op. Wij beoordelen vervolgens uw 
aanvraag en nemen contact met u op. 
Als we verwachten dat uw transactie 
onder DGGF past, dan kunt u (als u 
wenst met onze hulp) het aanvullende 
DGGF aanvraagformulier invullen. Indien 
wij uw transactie aanvaardbaar vinden, 
ontvangt u vervolgens van ons een dek-
kingsadvies. Dit advies houdt in dat, als 
uw transactie tot stand komt onder de 
in het advies vermelde voorwaarden, wij 
u (en, indien van toepassing, uw finan-
cierende bank) de verzekeringspolis zul-
len uitreiken. Mochten wij uw transactie 
ook hebben goedgekeurd voor bevoor-
schotting, dan vindt deze plaats zodra 
uw afnemer de geleverde goederen of 
diensten akkoord heeft bevonden.

Contact
Wilt u meer weten? 
Dan kunt u mailen naar:
info.dsb@atradius.com of contact 
opnemen met 
Oscar Boot 
Underwriter Africa/DGGF-specialist 
Tel: +31 (0)20 553 3189 
Email: oscar.boot@atradius.com 
Vinco David 
Hoofd International 
Relations, Development & Marketing 
Tel: +31 (0)20 553 2333 
Email: vinco.david@atradius.com 
Of bezoek onze website: 
atradiusdutchstatebusiness.nl
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Afghanistan
Albanië
Algerije
Angola
Armenië
Bangladesh
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnië 
Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Cambodja
Colombia
Congo, 
Democratische 
Republiek

Djibouti
Egypte
Eritrea
Ethiopië
Filipijnen
Gambia
Georgië
Ghana
Guatemala
India
Indonesië
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kenia
Kosovo
Laos
Libië

Macedonië
Madagaskar
Malawi
Malediven
Mali
Marokko
Moldavië
Mongolië
Mozambique
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oeganda
Pakistan
Palestijnse 
Gebieden

Peru
Rwanda
Sao Tomé
Senegal
Sierra Leone
Somalië
Sri Lanka
Suriname
Tanzania
Thailand
Tunesië
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Soedan

*raadpleeg voor de actuele lijst onze DGGF-pagina.


