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Nederlands Investerings Agentschap (NIA)
Over NIA

Wat biedt NIA

Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) is opgericht door het
ministerie van Economische Zaken en staat klaar om lokale en
regionale overheden, publiek-private samenwerkingen en
ondernemingen te helpen bij toegang tot financiering, in het
bijzonder in de risicovolle fases als de markt alleen het nog niet
oppakt.



NIA beschikt over een hooggekwalificeerde staf van financiële experts
met kennis van nationale en Europese financiële regelingen en
programma’s en van complexe financiële structurering. Aangevuld
met deskundigen op het vlak van projectontwikkeling helpt NIA bij de
vertaling van - maatschappelijke – investeringsambities in concrete,
financierbare investeringsprojecten. NIA beschikt over een breed
nationaal en Europees netwerk van strategische partners zoals de EIB
& het EIF.



NIA is actief op de volgende terreinen

We adviseren en ondersteunen publieke en
private partijen bij de voorbereiding en
ontwikkeling van investeringsprojecten;



We voeren Quick Scans uit naar de haalbaarheid
van projecten;
We bieden ondersteuning bij de toegang tot
financiering door banken waaronder de EIB/EIF
en andere financiële partijen;



We verbinden investeerders en financiële
partijen: (sector-)banken, institutionele
beleggers, participatiemaatschappijen,
(regionale-)ontwikkelingsmaatschappijen;



We signaleren belemmeringen in regelgeving;



We helpen bij het opzetten van
investeringsplatforms: regionaal en/of
thematisch om kleinere projecten te bundelen in
programma’s;



We stimuleren het opzetten van
investeringsfondsen om de toegang tot
financiering voor het MKB te versterken;



We adviseren en ondersteunen departementen
en decentrale overheden bij de inventarisatie en
doorontwikkeling van investeringen.

Welke projecten passen binnen de scope van
NIA


Projecten die economisch en technisch levensvatbaar zijn;



Projecten die een maatschappelijke impact hebben en in
overeenstemming zijn met Nederlands beleid en het EU/EFSI
beleid;



Projecten die risicokapitaal nodig hebben en in aanmerking
komen voor ETFF.

NIA zal overgaan in Invest-NL

Over Invest-NL
Het kabinet gaat investeringen stimuleren op terreinen waar
Nederland nu kansen laat liggen. Daartoe wordt de
investeringsinstelling Invest-NL opgericht, met een kapitaal
van 2,5 miljard euro. Ondernemers kunnen bij Invest-NL bij
één loket terecht voor risicokapitaal, garanties,
exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma's. Daarnaast gaat Invest-NL in binnen- en
buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en
waar nodig meefinancieren. Nederland volgt met de
oprichting het voorbeeld van andere EU-landen, die al een
dergelijke investeringsinstelling hebben.
Nu is het nog zo dat veel bedrijven en projecten vanwege
onzekerheid over de verhouding tussen risico en rendement
of door lange, onzekere terugverdientijden op investeringen,
moeilijk aan financiering komen. Invest-NL gaat dat
probleem verhelpen met het bestaande
financieringsinstrumentarium en met de kapitaalstorting van
2,5 miljard euro. Dat zal ook leiden tot een hefboom: meer
financiering vanuit institutionele beleggers en Europese
fondsen en programma’s.

Primaire taken van Invest-NL
Invest-NL gaat allereerst een rol spelen bij risicovolle
activiteiten op verschillende transitiegebieden. Denk aan:
energie (bijvoorbeeld geothermie en laadpalen voor
elektrische auto’s), verduurzaming, mobiliteit, voedsel en
digitalisering van de industrie. Ook maatschappelijke
domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs vallen binnen het
blikveld van Invest-NL.
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De instelling gaat daarnaast ook start-ups en scale-ups
helpen. Dat zijn innovatieve bedrijven die zich nog in hun
beginstadium bevinden of daar net uitgroeien, maar kapitaal
nodig hebben voor verdere groei. Invest-NL kan durfkapitaal
leveren door bijvoorbeeld een belang te nemen in een fonds
dat investeert in dergelijke bedrijven. Ook kan Invest-NL
zelf participeren in doorgroeiende bedrijven.
Ten derde zal Invest-NL internationaal opererende
Nederlandse bedrijven ondersteunen op het gebied van
export en buitenlandse investeringen, met nadruk op
bijdragen aan het oplossen van wereldwijde vraagstukken.

NIA en Invest-NL
Vanaf 1 januari 2018 zal het Nederlands Investerings
Agentschap (NIA) overgaan in Invest-NL i.o. waarna er een
start wordt gemaakt met de ontwikkeling van Invest-NL.
Invest-NL wordt een privaatrechtelijke staatsdeelneming.
De Staat is de enige aandeelhouder en stort jaarlijks
kapitaal in Invest-NL.
"Met de aankondiging van Invest-NL gaat het kabinet verder
op de weg die met de oprichting van NIA is ingezet. NIA is
klaar haar bijdrage te leveren aan spoedige oprichting van
deze financieringsinstelling en gaat daar uiteindelijk in op.
NIA intensiveert de relatie met onze strategische partners
(waaronder de Europese Investeringsbank en de European
Advisory Hub, private financiële instellingen en de provincies
en regio's). Tot slot werken we door aan de ontwikkeling
van projecten in het perspectief van deze extra slagkracht",
aldus Peter Martens, directeur beleid en externe relaties bij
NIA.

