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1. De instelling van een revolverend fonds (nu: “Dutch Good Growth Fund”) juichen wij 

van harte toe. De middelen van dit fonds kunnen een belangrijke rol spelen bij het bevorderen 
van lokaal ondernemerschap én daarnaast MKB bedrijven steunen bij het vergroten van de 
internationale activiteiten; 

2. Vanuit haar traditie is de Rabobank betrokken bij de positieve rol die ondernemerschap heeft op 
economische ontwikkeling. De kennis en ervaring die daarmee is opgedaan zet zij in ten 
behoeve van ondernemers in onze thuismarkt, maar juist ook in zich ontwikkelende 
economieën. De “nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen” kan zich daarom 
verheugen op bijzondere belangstelling binnen onze organisatie; 

3. De Rabobank is via Rabobank Foundation en Rabobank Development al vele jaren nauw 
betrokken bij het stimuleren van ondernemingen in ontwikkelingslanden, hetzij via concrete 
projecten, maar ook via partnerbanken in zich ontwikkelende gebieden. Door deze activiteiten 
beschikt de Rabobank over indringende contacten met ondernemers en financiële instellingen in 
deze landen. Vaak werkt zij in deze projecten samen met lokale én/of Nederlandse 
ontwikkelingsorganisaties; 

4. De Rabobank beschikt over meerdere fondsen, die ieder revolverend zijn, en met additionele 
middelen zouden wij nog meer ondernemers van dienst kunnen zijn; 

5. In Nederland is de Rabobank marktleider in het segment “middelgrote- en kleine 
ondernemingen”. Juist het stimuleren van internationale handel door deze ondernemingen 
draagt bij aan welvaart in ons land, maar juist ook aan de welvaart in landen waarmee zaken 
wordt gedaan. De Rabobank kan met haar omvangrijke klantenbasis een belangrijke bijdrage 
leveren aan de internationalisering van het MKB; 

6. Internationaal zakendoen vormt voor veel ondernemers in het MKB een forse uitdaging. Vaak 
beschikt men niet over de interne deskundigheid om het proces van internationale handel op 
eigen kracht uit te voeren, en zijn ondernemers afhankelijk van de inbreng van externe 
deskundigen. Internationale handel ontstaat vaak op basis van toeval, voortkomend uit 
persoonlijke belangstelling van een ondernemer. Daarmee is internationalisatie voor het MKB 
een enorme uitdaging, omdat men bepaalde barrières (taal, cultuur, inschatting van de lokale 
markt, juridische omgeving, het zoeken van agenten, etc.) kan onderschatten. Misschien is niet 
eens financiering de grootste uitdaging, maar veel eerder de adviesstructuur in het proces van 
besluitvorming om al dan niet te internationaliseren; 

7. De Rabobank onderschrijft onder meer de conclusie van de nota van Ministerie Ploumen, als het 
gaat om de bestaande complexiteit aan regelingen en instellingen die zich op het stimuleren van 
internationale handel richten. Reductie van complexiteit zal helpen onze internationale positie 
te versterken. Daar waar die complexiteit blijft bestaan kan de Rabobank klanten de weg wijzen, 
regelingen verduidelijken en contacten leggen; 

 



8. Wij menen echter dat er niet een nieuw fonds ingericht moet worden, maar dat de middelen 
ingezet moeten worden om de werkzaamheden van een beperkt aantal bestaande en 
succesvolle fondsen uit te breiden en hun reikwijdte te vergroten. Ons staat voor ogen dat de 
overheid de middelen verdeelt over meerdere fondsen met een effectieve omvang (25 tot 50 
mln.) en dat deze fondsen op hun beurt zelfstandig inhoud geven aan de doelstellingen van het 
“Dutch Good Growth Fund”. Vanzelfsprekend is er een governance structuur nodig, maar dat 
dient te geschieden op afstand van de overheid en door een onafhankelijke (kleine) organisatie. 
Fondsen die van de middelen van het “Dutch Good Growth Fund” gebruik zouden willen maken, 
zouden in moeten kunnen schrijven op een tender; 

9. Fondsen die een rol willen spelen in het kader van het Dutch Good Growth Fund zouden 
beoordeeld moeten worden op aspecten als risicoanalyse, beheer en begeleiding van klanten, 
toegang tot ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, ontwikkelingsrelevantie en 
aantoonbare contacten met ondernemers en financiële instellingen in zich ontwikkelende 
landen. Hierbij gaat het om (bestaande) fondsen die bereid zijn zowel kleine financieringen te 
doen (met een focus op financieringen tot een half miljoen), maar die ook in staat zijn 
financieringen via het fonds te matchen met andere financiering, waardoor het totaal van de 
financiering vergroot kan worden; 

10. Daarnaast pleiten we er voor een deel van de middelen te bestemmen voor het Nederlandse 
MKB, die in hun internationaal zakendoen belemmerd worden omdat risico’s voor bepaalde 
landen niet binnen de bancaire normen vallen. Het zou goed zijn dat wat dit betreft de 
instrumenten van Atradius en de “buitenland faciliteit” van de Borgstellingsregeling MKB méér 
armslag zouden kunnen krijgen. Atradius heeft destijds voor de opkomende landen in Oost 
Europa een aparte verzekeringsfaciliteit in het leven geroepen, de SENO faciliteit. Deze faciliteit 
is zonder meer succesvol geweest. Eenzelfde soort faciliteit zou hier ook zeker op zijn plaats zijn. 
Bovendien kan dan gebruikt gemaakt worden van de eerder opgedane ervaringen; 

11. Voorts zouden banken in zich ontwikkelende economieën die een sterke relatie hebben met een 
Nederlandse bank in staat moeten worden gesteld om middelen van het fonds in te zetten. Met 
middelen uit het fonds kan de vermogenspositie van deze buitenlandse (‘partner-“) banken – 
banken met een focus op het MKB - versterkt worden, waarvan positieve effecten verwacht 
mogen worden op de (vooral ook:) lange termijn financiering van lokale ondernemers; 

12. Tenslotte kan er voor gekozen worden de Europese definitie van “midden- en kleinbedrijf” te 
hanteren, om daarmee de focus van het fonds te borgen; 

13. Concluderend meent de Rabobank dat het fonds bestaande structuren en 
samenwerkingsvormen kan versterken. Het stelt de Rabobank in staat haar cliënten in het MKB 
actiever te betrekken bij internationale handel en haar rol in zich ontwikkelende economieën te 
versterken en uit te breiden. 
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