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Ministerie van Economische Zaken en Ktimaat
De heer ir. E.D. Wiebes MBA
Postbus 20401
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Den Haag, 29 maart 2018

Betreft: reactie consuttatiedocumenten oprichting lnvest-NL

Geachte heer Wiebes,
Met veel belangstetting hebben wij kennisgenomen van het wetsvoorstel voor de oprichting van lnvestNL en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. De NWB Bank ondersteunt het initiatief van de
overheid om risicokapitaal te verstrekken voor het reatiseren van maatschappetijke transitieopgaven
door ondernemingen. De NWB Bank is zetf via de financiering van decentrale overheden, instetlingen
onder garantie van (decentrate) overheden en Publiek-Private Samenwerking ook actief in de
verschillende genoemde transitiegebieden zoals energie en verduurzaming en maatschappetijke
domeinen zoats zorg en onderwijs. De geplande investeringsactiviteiten van lnvest-NL, met name in de
vorm van risicokapitaat, zien wij dan ook ats complementair aan de vreemd vermogen financiering door
de NWB Bank; reden waarom wij als National Promotional Bank graag de samenwerking aangaan met
lnvest-NL.
De NWB Bank is een bank van en voor de pubtieke sector. Het is onze ambitie om de financieringstasten

voor de Nederlandse pubtieke sector zo laag mogetijk te houden en attijd voor onze klanten ktaar te
staan. Niet winstmaximatisatie maar het maatschappelijk rendement staat daarbij centraat. Het
maatschappetijk betang van goedkope financiering door de sectorbanken - die tot stand komt door het
lage risicoprofiel van de activiteiten aan de activazijde van de balans - wordt ook onderschreven in de
consultatiedocumenten. Wij merken daarbij op dat het ook in het belang van onze ktanten,
aandeethouders en investeerders atsmede van onze toezichthouders en de rating agencies is dat er
geen onduidetijkheid bestaat over de positie en rol van NWB Bank als financier van de (semi-)pubtieke
sector.

jaren heeft de NWB Bank haar dienstvertening uitgebreid om in te kunnen speten op de
wensen van onze ktanten ten aanzien van de financiering van hun duurzame investeringsagenda.
lnvesteringen in de energietransitie kenmerken zich over het algemeen door een omvangrijke
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financieringsvraag en een lange periode waarover de investering terugverdiend moet worden. Dit soort
financiering past bij uitstek bij de NWB Bank. Wanneer lnvest-NL ats verstrekker van risicokapitaal de
risico's van nog meer van dergetijke projecten draagbaar maakt, kunnen aanvuttend hierop
mogetijkheden ontstaan voor de bank om op te treden ats verschaffer van vreemd vermogen. De
ervaring die onze bank sinds 2013 heeft opgedaan bij de financiering van Pubtiek Private
Samenwerkingsprojecten komt hierbij goed van pas.
Niet alteen op projectniveau maar ook meer structureel kunnen er mogetijkheden zijn voor
samenwerking met lnvest-NL. Een goed voorbeeld hiervan is het CIRR-toket voor exportfinanciering dat
ontangs is geopend. De NWB Bank gaat samen met BNG Bank via een nieuw loket herfinanciering
verstrekken aan exportfinanciers tegen een gunstige vaste rente en onder garantie van de Nedertandse
Staat. Dit zogenoemde CIRR-toket zal naar wij begrijpen worden ondergebracht bij lnvest-NL dat mede
ats doetstetling heeft het ondersteunen van Nederlandse ondernemingen bij het op de internationale
markt brengen van hun producten. We zien dit ats een goede basis voor toekomstige samenwerking op
andere terreinen.
De reikwijdte van de doetstettingen van lnvest-NL is ambitieus en uitdagend en vraagt per definitie om

nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en financiers. Additionatiteit en comptementariteit
zijn daarbij betangrijke uitgangspunten. Het wettetijke verbod dat lnvest-NL krijgt om rechtstreeks
financiering te verstrekken aan Nederlandse openbare lichamen zien wij in ieder geval als bevestiging
van het feit dat er thans votdoende financieringsmogelijkheden en -faciliteiten voor openbare lichamen
zijn. Wij achten de kans ktein dat gebruik zal hoeven worden gemaakt van de
uitzonderingsmogetijkheid zoals voorzien in artike[ 9 van het wetsvoorstet, maar desalniettemin zouden
wij het op prijs stetlen wanneer wij in een dergetijke unieke situatie worden geraadpteegd.

wij raakvtakken tussen de investeringsactiviteiten van lnvest-Nl en de
financieringsmogetijkheden van onze bank. Door samen te werken kunnen we het maatschappetijke
investerings- en financieringsvermogen in Nederlands versterken en zo de reatisatie van
maatschappelijke transitieopgaven dichterbij brengen
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Hoogachtend,
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directie van de NWB Bank

Frenk van
von de dírectie en woarnemend voorzítter

contactpersoon:

Simon Zwagemakers
t 070 416 62 59 m 06 57 45 79 06
e simon. zwagemakers@nwbbank. com

Lid von

Vtiet

