Dutch Good Growth Fund

Onderdeel: Exporteren
Nederlands mkb
In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Exporteert u kapitaalgoederen naar ontwikkelingslanden, of voert
u in die landen diensten uit zoals aannemerij? Dan kunnen wij u
helpen met fnanciering en verzekering tegen kredietrisico’s.
Het DGGF biedt exportkredietverzekering en
exportfnancieringsmogelijkheden. Atradius Dutch State Business
is de uitvoerder van dit onderdeel. Dit onderdeel richt zich
specifek op de export van Nederlandse kapitaalgoederen en
infrastructuurwerken in het buitenland.

Uw export en DGGF
DGGF kan uitkomst bieden wanneer u wilt exporteren, maar er
voor uw transactie geen exportkredietverzekering of -fnanciering
beschikbaar is. Bijvoorbeeld omdat voor het bestemmingsland
geen dekking mogelijk is via de reguliere EKV en/of uw bank geen
capaciteit heef om het exportkrediet te verzorgen.

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
efect heef op het Nederlandse mkb. Het fonds is ook bestemd
voor banken die deze export fnancieren.

Voor welke transacties?
De exportkredietverzekering en -fnanciering zijn specifek voor
de export van Nederlandse kapitaalgoederen en
infrastructuurwerken in het buitenland, en wel voor die
transacties waarvoor onze reguliere exportkredietverzekering
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
aanvaardbaar 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
fnancieren of voorfnancieren. Hierdoor kunt u uw afnemer
langere betalingstermijnen aanbieden zodat betaling over
meerdere jaren mogelijk is. Tegelijkertijd speelt u kredietruimte
vrij bij uw bank. Mocht u geen bankfnanciering voor uw export
kunnen aantrekken, dan zijn er mogelijkheden om fnanciering
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 5 miljoen euro tegen overdracht van de
wissels of promessen aan ons.

Ontwikkelingsrelevantie en maatschappelijk
verantwoord ondernemen (mvo)
DGGF is een initiatief van de overheid onder verantwoordelijkheid
van de minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking. Dit betekent dat, naast de
aanvaardbaarheid van het kredietrisico, ook een aantal andere
voorwaarden geldt. Deze voorwaarden hebben onder meer
betrekking op de milieu- en sociale gevolgen van uw transactie, of
het project waaraan u levert, en de ontwikkelingsrelevantie. Als u
uw aanvraag hebt ingediend, zullen wij de gevolgen van uw
exportransactie voor mens en milieu beoordelen, bijvoorbeeld
op mogelijke milieuverontreiniging en arbeidsomstandigheden
bij uw afnemer. De uitkomst van die beoordeling dient per saldo

aanvaardbaar te zijn. Onze beoordeling van de
ontwikkelingsrelevantie richt zich onder andere op vergroting van
de productiekracht, het scheppen van werkgelegenheid en de
overdracht van kennis, vaardigheden en technologie in het land
van uw afnemer.

indien van toepassing, uw fnancierende bank) de
verzekeringspolis zullen uitreiken. Daarbij moet uw transactie
voldoen aan de in de toezegging vermelde voorwaarden. Mochten
wij uw transactie ook hebben goedgekeurd voor bevoorschoting,
dan vindt deze plaats zodra uw afnemer de geleverde goederen of
diensten akkoord heef bevonden.

Wat kost het?
DGGF is kostendekkend voor de overheid. Dit betekent dat de
verzekeringspremie en het bevoorschotingsdisconto voldoende
moeten zijn om, over een aantal jaren gemeten, eventuele
schades op te vangen. Op www.atradiusdutchstatebusiness.nl
vindt u een premiecalculator.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?
Op de website dggf.nl of atradiusdutchstatebusiness.nl kunt u een
quickscan downloaden. Met dit formulier kunt u vrijblijvend een
exportransactie aan ons voorleggen.
Wij toetsen de quickscan en nemen contact met u op.
Als uw transactie in aanmerking komt dan kunt u (als u wenst met
onze hulp) het aanvullende DGGF-aanvraagformulier invullen.
De quickscan of het aanvraagformulier kunt u zenden naar
info.dsb@atradius.com.
Indien wij uw transactie aanvaardbaar vinden, ontvangt u
vervolgens van ons een dekkingstoezegging.
Deze toezegging houdt in dat, als uw transactie tot stand komt
onder de in de toezegging vermelde voorwaarden, wij u (en,
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Voor welke landen?
Het fonds is beschikbaar voor export naar de DGGF-landen.
Voor de landen zie www.dggf.nl/landenlijst.
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