Vragen Bedrijfseffectentoets
Geraakte doelgroep
1. Voor hoeveel bedrijven en welke categorieën bedrijven worden bedrijfseffecten
verwacht?
De wet maakt het mogelijk dat de minister van Financiën Invest-NL kan oprichten en vermogen
kan verschaffen. Door deze wetgeving komen er geen nieuwe regels voor bedrijven. Tevens
wijzigen er ook geen voorwaarden of kaders voor bedrijven. De oprichting van Invest-NL heeft
geen direct effect op bedrijven. Na oprichting kan Invest-NL, binnen de doelstellingen en kaders
van de vennootschap, zorgen dat de toegang van ondernemingen en projecten tot financiering
verbetert.
2. Welke gevolgen heeft de ontwerpregelgeving voor de administratieve lasten
(informatieverplichtingen aan de overheid) inclusief toezichtlasten van de betrokken
bedrijven (stijgingen en dalingen)?
Eén van de factoren bij de beoordeling van nieuwe wet- en regelgeving is de impact op de
regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals uit de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en
sociale zekerheid. Voorliggende conceptregelgeving heeft geen effect op de administratieve lasten
of toezichtlasten voor bedrijven, burgers of professionals.
Invest-NL zorgt er voor dat de toegang tot financiering, waar nodig, verbeterd wordt.
3. Welke gevolgen heeft de ontwerpregelgeving voor de inhoudelijke nalevingskosten van
de betrokken bedrijven (stijgingen en dalingen)?
De ontwerpregelgeving heeft geen effect op de inhoudelijke nalevingskosten van betrokken
bedrijven. Voorliggende conceptregelgeving heeft geen effect op de administratieve lasten of
toezichtlasten voor bedrijven, burgers of professionals.
4. In het geval van implementatie van EU-regelgeving: is gekozen voor lastenluwe
implementatie, zonder “nationale koppen” en met optimaal gebruik van “kan-bepalingen”?
NVT
Innovatie-effecten
5. Welke gevolgen heeft de ontwerpregelgeving voor de innovatieruimte,
innovatiebereidheid en innovatiecapaciteit van bedrijven?
Met Invest-NL zal voor innovatieve ondernemingen en projecten de toegang tot financiering, voor
zover passend binnen de doelstellingen en kaders van de vennootschap, verbeteren.
Markteffecten
6. Wat zijn de gevolgen van de ontwerpregelgeving voor de werking van de markt?
De ontwikkel- en financieringsinstelling Invest-NL gaat aanvullend aan de markt opereren. Het
streven is dat de werking van de markt verbetert. Invest-NL richt zich o.a. op de financiering van
transitiesectoren. Deze blijft achter, omdat er sprake is van verschillende vormen van marktfalen.
Daarnaast is het zonder Invest-NL een knelpunt dat het lastig is voor Nederland om gebruik te
maken van Europese cofinanciering. Een ander probleem is dat er mismatches zijn tussen vraag
en aanbod op het gebied van risicokapitaal voor (innovatieve) startende en groeiende
ondernemingen. Het is een doelstelling van Invest-NL om deze knelpunten op te lossen, door
aanvullend aan de markt zich bezig te houden met de ontwikkeling en het financieren van
projecten en ondernemingen.
7. Wat zijn de sociaaleconomische effecten van ontwerpregelgeving; met name de
verwachte ontwikkelingen op werkgelegenheid en arbeidsvoorwaardenontwikkeling?
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Overige bedrijfseffecten
8. Welke andersoortige kosten en baten voor bedrijven, die niet onder de
regeldrukdefinities vallen, worden op grond van deze ontwerpregelgeving voorzien?
NVT

