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De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2 hebben kennisgenomen van uw 
beantwoording3 van de vragen van de commissie van 21 september 2021 
inzake het jaarverslag en de voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL. De 
leden van de fractie van de PvdD hebben naar aanleiding hiervan nog 
enkele vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. 

Naar aanleiding hiervan is op 8 november 2021 een brief gestuurd aan de 
Minister van Economische Zaken en Klimaat. 

De Minister heeft op 29 november 2021 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde nader 
schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
De Boer 

1 De letter V heeft alleen betrekking op 28 165
2 Samenstelling:

Koffeman (PvdD), Faber-Van de Klashorst (PVV), Van Strien (PVV), Gerkens (SP), Atsma (CDA) 
(ondervoorzitter), Pijlman (D66), Schalk (SGP), Klip-Martin (VVD), Van Rooijen (50PLUS), Van 
Ballekom (VVD), De Blécourt-Wouterse (VVD), Crone (PvdA), Dessing (FVD), Van Gurp (GL), 
Huizinga-Heringa (CU), Kluit (GL), Van der Linden (Fractie-Nanninga) (voorzitter), Meijer (VVD), 
Otten (Fractie-Otten), Prins (CDA), Vendrik (GL), Van der Voort (D66), Berkhout (Fractie-
Nanninga), Raven (OSF), Karakus (PvdA) en Soeharno (CDA).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT / LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT  

Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat 

Den Haag, 8 november 2021 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben met belangstelling 
kennisgenomen van uw beantwoording4 van de vragen van de commissie 
van 21 september 2021 inzake het jaarverslag en de voortgangsrap-
portage 2020 van Invest-NL. De leden van de fractie van de PvdD hebben 
naar aanleiding hiervan nog enkele vragen gesteld en opmerkingen 
geplaatst. 

In uw brief geeft u aan dat de ondersteuning van bedrijven en projecten 
gericht op CO2-reductie ook werkgelegenheid creëert. Bedoelt u hiermee 
te zeggen dat het creëren van werkgelegenheid voor werknemers van 
Invest-NL een doel van het fonds is? 

De leden van de fractie van de PvdD zien in uw brief geen antwoord op de 
vraag of het feit dat Invest-NL, naast directe investeringen, ook fondsin-
vesteringen doet gevolgen heeft voor uw invloed als aandeelhouder op de 
projectkeuze (los van het verwachte financiële rendement in verhouding 
tot de risico’s). Deze leden verzoeken u alsnog antwoord te geven op deze 
vraag. 

Biedt de door u genoemde aanvullende overeenkomst de mogelijkheid 
dat Invest-NL financiering verstrekt aan een project dat wel een 
maatschappelijke transitie-opgave realiseert, maar niet tot extra werkgele-
genheid leidt omdat de werkgelegenheid verschuift van niet-duurzame 
naar duurzame productie? 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zien uw reactie met belangstelling 
tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 3 december 2021. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
L.P. van der Linden 

4 Kamerstuk 28 165 / 35 123, U
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN 
KLIMAAT  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 november 2021 

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de nadere vragen die de leden van de 
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit hebben gesteld naar aanleiding van het Jaarverslag 
Beheer Staatsdeelnemingen 2020 en de Voortgangsrapportage 2020 van 
Invest-NL (kenmerk 169411.03U). 

Minister van Economische Zaken en Klimaat,
S.A. Blok 
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169411.03U 

1 
In uw brief geeft u aan dat de ondersteuning van bedrijven en projecten 
gericht op CO2-reductie ook werkgelegenheid creëert. Bedoelt u hiermee 
te zeggen dat het creëren van werkgelegenheid voor werknemers van 
Invest-NL een doel van het fonds is? 

Antwoord 
Nee, wat hiermee wordt bedoeld is dat investeringen van Invest-NL in 
bedrijven en projecten gericht op CO2-reductie ook met zich mee brengt 
dat er werkgelegenheid bij die specifieke bedrijven (of breder in de keten 
zoals bij toeleveranciers) wordt gecreëerd. Zodoende dragen de investe-
ringen van Invest-NL ook in den brede bij aan economische doelstellingen 
als werkgelegenheid en het verdienvermogen van Nederland. 

2 
De leden van de fractie van de PvdD zien in uw brief geen antwoord op de 
vraag of het feit dat Invest-NL, naast directe investeringen, ook fondsin-
vesteringen doet gevolgen heeft voor uw invloed als aandeelhouder op de 
projectkeuze (los van het verwachte financiële rendement in verhouding 
tot de risico’s). Deze leden verzoeken u alsnog antwoord te geven op deze 
vraag. 

Antwoord 
De Minister van Financiën heeft als aandeelhouder geen directe invloed 
op de projectkeuze van Invest-NL, dat is aan het dagelijks bestuur van de 
onderneming. Dit alles geldt voor zowel directe investeringen als voor 
fondsen, waardoor het doen van fondsinvesteringen geen gevolgen heeft 
voor de aandeelhoudersinvloed. Investeringen van meer dan € 100 mln. 
(vanaf 2023 € 200 mln.) moeten vooraf aan de aandeelhouder worden 
voorgelegd. 

Wel heeft Invest-NL afspraken met de Staat gemaakt in de Aanvullende 
Overeenkomst ten aanzien van de investeringsdomeinen waarbinnen 
Invest-NL haar investeringen doet. Het feit dat Invest-NL ook in fondsen 
investeert doet hier niet aan af: ook daarbij gelden dezelfde investerings-
domeinen uit de Aanvullende Overeenkomst. 

3 
Biedt de door u genoemde aanvullende overeenkomst de mogelijkheid 
dat Invest-NL financiering verstrekt aan een project dat wel een 
maatschappelijke transitie-opgave realiseert, maar niet tot extra werkgele-
genheid leidt omdat de werkgelegenheid verschuift van niet-duurzame 
naar duurzame productie? 

Antwoord 
Ja, dit is mogelijk. Invest-NL laat zich bij de investeringsbeslissingen 
leiden door de impact die een investering kan hebben op het terrein van 
de desbetreffende transitieopgave. In het geval van een onderneming die 
zich bezig houdt met duurzaamheid gaat het dan om impact in de vorm 
van reductie van broeikasgassen of het bevorderen van de transitie naar 
een circulaire economie. Het creëren van werkgelegenheid is secundair 
aan deze impact. Als een investering in een bedrijf of project een 
maatschappelijke transitie-opgave realiseert, maar niet tot extra werkgele-
genheid leidt omdat de werkgelegenheid verschuift van niet-duurzame 
naar duurzame productie dan zal dit een investering van Invest-NL niet in 
de weg staan.
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