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Geachte mevrouw Adriaansens,  
 
De leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en voor Financiën hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief1 van 8 
december 2022 inzake de tussentijdse evaluatie Invest-NL. De leden van de fractie van GroenLinks 
hebben naar aanleiding hiervan enkele vragen en opmerkingen.  
 
Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van GroenLinks 
De aanbevelingen op basis van de evaluatie van Invest-NL richten zich op de volgende vier gebieden: 
mandaat en positionering, operaties en strategie, communicatie en informatiehuishouding. Zij strek-
ken ertoe om meer duidelijkheid te bieden over marktconformiteit, normrendement en verhouding 
financieel/maatschappelijk rendement, het type investeerder dat Invest-NL primair is, de verhouding 
directe en indirecte investeringen, de verhouding tot andere verschaffers van risicokapitaal en de ver-
houding tot andere publieke fondsen.  
 
De leden van de fractie van GroenLinks lezen in uw brief van 8 december 2022 dat volgens u de prak-
tijk laat zien dat er genoeg investeringskansen voor Invest-NL zijn waarbij de instelling zowel additio-
neel als marktconform kan opereren. Voorts lezen zij dat de evaluatie aanbeveelt om een keuze te ma-
ken tussen impact en thematic investing. Echter stelt u in bovengenoemde brief dat er geen keuze ge-
maakt hoeft te worden, aangezien Invest-NL afhankelijk van de situatie een van beide kan vervullen. 
Hierdoor lijken, volgens deze leden, cruciale aanbevelingen terzijde te worden geschoven. Zij vragen u 
dan ook om opnieuw naar de aanbevelingen te kijken en concreet aan te geven of u verwacht dat In-
vest-NL concrete acties zal ondernemen. En, zo ja, welke acties?  
 
Deze tussentijdse evaluatie kan, volgens de leden van de fractie van GroenLinks, als een soort van nul-
meting beschouwd worden voor de volledige evaluatie die zeven jaar na de oprichting van Invest-NL 
zou moeten plaatsvinden.2 Deelt u deze opvatting? 
 

 
1 Kamerstukken I, 2022-2023, 35123, S. 
2 Artikel 18, tweede lid, Machtigingswet oprichting Invest-NL. 
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Invest-NL investeert zowel direct in ondernemingen als indirect via fondsen. Kunt u aangeven welke 
targets en verwachtingen u heeft voor de verhouding tussen directe en indirecte investeringen door 
Invest-NL? Invest-NL streeft naar een uiteindelijke verhouding van 30% indirecte investeringen en 70% 
directe investeringen. Heeft u hiervoor een specifiek tijdpad en doelstelling in gedachten? Zijn hier-
over door u concrete afspraken gemaakt met Invest-NL?  
 
Tot slot concluderen deze leden dat het in het algemeen belangrijk is dat uw reactie op de aanbevelin-
gen concreet worden aangescherpt. Hierdoor zou volgens hen verzekerd kunnen worden dat Invest-NL 
haar doelstellingen kan bereiken en maatschappelijke transities kan versnellen.  
 
De leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit een voor Financiën zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag 
uiterlijk 24 februari 2023. 
 
Een afschrift van deze brief zal worden verstuurd naar de minister van Financiën. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
L.P. van der Linden 
Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit  
 
 
 
 
P.H.J. Essers 
Voorzitter van de vaste commissie voor Financiën 


