BIJLAGE

A.

Overzicht budgetten Invest-NL

In onderstaande tabel is het meerjarige budget voor Invest-NL opgenomen. Het betreft de middelen
voor de kapitaalstorting aan Invest-NL en de kapitaalstorting voor de internationale
financieringsactiviteiten aan een op te richten separate instelling in samenwerking tussen de Staat
en FMO binnen het kader van het staatsdeelnemingenbeleid. Daarnaast betreft het de middelen

voor de ontwikkeltaken van Invest-NL.

Overzicht budgetten Invest-NL
(x € 1 mln)
1. Kapitaal storting
2. Ontwikkelbudget

2019
500
10

2020
500
10

2021
500
10

2022
500
10

2023 Departement
470 Aanvullende Post
10 EZK

1. In totaal is € 2,5 mld beschikbaar op de Aanvullende Post bij Financiën voor beide
kapitaalstortingen. Bij Voorjaarsnota 2019 zal worden bezien of de uit 2018 nog niet-bestede
middelen aan de tranche van 2023 kunnen worden toegevoegd. De verdeling van het totaal
van deze middelen over beide instellingen zal nog nader worden uitgewerkt.
2. Voor de ontwikkeltaken van Invest-NL heeft EZK structureel € 10 mln ter beschikking. EZK zal
dit via een subsidie aan Invest-NL ter beschikking stellen. Voor de ontwikkeltaken van de
instelling voor internationale financieringsactiviteiten heeft BHOS structureel € 9 mln
beschikbaar.

B.

Overige afspraken Invest-NL met financiële consequenties

Naast de directe budgetten voor Invest-NL genoemd onder A, zijn in de machtigingswet Invest-NL
bepalingen opgenomen rond DVI en DV II, het Co-investeringsvehicle EIF en de GO-ETFF. Deze zijn in
onderstaande tabel opgenomen.

Overige budgettaire afspraken Invest-NL
(x € 1 mln)
Departement
3. DVI
230 EZK
4. Co-Investmentvehicle EIF
50 EZK
5. GO-ETFF
pm EZK
3. Het aandeelhouderschap dat Oost-NL heeft in DVI en DVI II wordt verhangen naar Invest-NL.
Hiermee samenhangend zullen de rechten en verplichtingen, die op Oost-NL rusten op grond
van de leningsovereenkomst met de Staat, overgaan op Invest-NL. Dit houdt in dat eventuele
terugontvangsten in het kader van DVI worden teruggestort aan de Staat. In totaal kunnen
de totale verplichtingen in het kader van DVI oplopen tot € 130 mln en in het kader van DVI II
tot € 100 mln. Ultimo 2017 was er in totaal € 71,6 mln in het kader van deze leningen ten
behoeve van DVI en DVI II aan Oost-NL ter beschikking gesteld. Het aandeelhouderschap in
DVI gaat niet ten koste van het beschikbaar gestelde kapitaal voor Invest-NL. De benodigde
bedragen ten behoeve van het aandeelhouderschap worden namelijk volledig via de
genoemde leningsovereenkomsten separaat door de Staat aan Invest-NL ter beschikking
gesteld. Rekening en risico van DVI en DVI II liggen derhalve bij de Staat.

4. De verplichting die EZK heeft jegens het Europees Investerings Fonds in het kader van het Coinvestment vehicle EIF gaat onder algemene titel over op Invest-NL. Het totaal van de
verplichting beloopt € 50 mln. Bij overdracht zal Invest-NL aan de Staat het bedrag voldoen
dat de Staat in het kader van de uitvoeringsovereenkomsten met het EIF reeds aan het EIF
ter beschikking heeft gesteld. Ultimo 2017 was dit bedrag € 10 mln. Het Coinvesteringsvehicle komt daarmee ten laste van het kapitaal van Invest-NL.
5. De rechten en verplichtingen die voor de Staat voortvloeien uit met haar gesloten
garantstellingsovereenkomsten in het kader van de Energietransitie financieringsfaciliteit
(GO-ETFF) gaan onder algemene titel over op Invest-NL. Op dit moment is nog niet duidelijk
om welk bedrag dit in totaal zal gaan, omdat de regeling nog voor aanvragers is opengesteld.
Het betreft in principe kostendekkende garanties. De overgedragen garanties zijn voor
rekening en risico van Invest-NL.

C.

Budget ten behoeve van de oprichting Invest-NL

Naast de budgetten onder A en de overige financiële consequenties genoemd onder B zijn er ook
twee eenmalige budgetten beschikbaar voor kosten samenhangend met de oprichting van Invest-NL.
Deze budgetten worden in principe niet ter beschikking gesteld aan Invest-NL, maar dienen ter
dekking van kosten in aanloop naar de oprichting van Invest-NL dan wel ter dekking van de kosten
samenhangend met de transitie van personeel van RVO.nl naar Invest-NL. Het betreft de budgetten
in onderstaande tabel.

Budget t.b.v. de oprichting Invest-NL
(x € 1 mln)
Departement
6. Transitiebudget
12,6 EZK
7. Opstartbudget
15 EZK / FIN

6.

7.

Dit betreft het transitiebudget voor de kosten samenhangend met de overgang van
personeel van RVO.nl naar Invest-NL. Dit betreft onder meer het personeel van Invest-NL
in opbouw dat is ondergebracht bij RVO.nl en het personeel dat werkzaam is bij RVO.nl
voor de regelingen van BHOS die overgaan naar de instelling voor internationale
financieringsactiviteiten. In totaal is hiervoor verspreid over de jaren 2017-2019 € 12,6
mln beschikbaar op de begroting van EZK.
Dit betreft het opstartbudget voor de oprichting van Invest-NL. De kosten betreffen vooral
externe inhuur ten behoeve van het verder uitwerken van de oprichting van Invest-NL,de
nog op te richten instelling voor internationale financieringsactiviteiten en overige
bijkomende kosten. Het budget was eerst beschikbaar op de EZK-begroting. In 2018 is het
resterende budget overgeheveld naar de Financiën-begroting vanwege het toekomstig
aandeelhouderschap dat door Financiën zal worden uitgeoefend.

