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Actualiteiten VAN INVEST-NL NAAR EEN ECHTE NATIONAL PROMOTIONAL BANK

 Van Invest-NL naar een echte 
National Promotional Bank

 Ondernemingsrecht 2017/74     

  1.  Voorstel Invest-NL   

 Bij brief van 10 februari 2017 heeft de Minister van EZ de 
Tweede Kamer geïnformeerd over een voorstel voor de 
oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwik-
kelingsinstelling: Invest-NL. 1    Volgens de brief wordt Invest-
NL opgericht om gewenste investeringen in bedrijven en 
projecten mogelijk te maken die vanwege hun onzekere 
risico-rendementsverhouding of lange onzekere terugver-
dientijden onvoldoende financiering in de markt kunnen 
aantrekken. Invest-NL richt zich hiertoe op a) het ontwik-
kelen van projecten; en b) het bevorderen van financiering. 
De ontwikkeltak vervult met name een ondersteunende rol 
bij business development van startende en doorgroeiende 
bedrijven en bij de totstandkoming van projecten en het 
financierbaar maken daarvan. 2    De financieringsactivitei-
ten zien op drie deelgebieden: (1) financiering van grote 
transitie-opgaven (genoemd worden energie, verduurza-
ming, mobiliteit, voedsel, digitalisering van de industrie, 
zorg, veiligheid en onderwijs); (2) risicokapitaal voor start-
ups om deze de mogelijkheid te bieden door te groeien naar 
grotere ondernemingen en om het aantrekken van private 
financiering te vergemakkelijken; en (3) ondersteuning 
van export en buitenlandse investeringen door middel van 
instrumenten zoals exportkredietverzekering en export-
kredietgaranties. In deze bijdrage ga ik uitsluitend in op de 
financieringsactiviteiten en niet op de ontwikkelactivitei-
ten. De kernvraag is of Invest-NL met de financieringsacti-
viteiten naar verwachting daadwerkelijk kan bijdragen aan 
de gestelde doelen. Daarbij vallen twee zaken onmiddellijk 
op. Het eerste is dat het vermogen van Invest-NL zeer be-
perkt is. De totale kapitaalstorting bedraagt € 2,5 miljard 
(op te bouwen in stapjes van € 0,5 miljard zodat in 2021 
het vermogensdoel wordt bereikt). Het is niet de bedoeling 
dat Invest-NL zelf vreemd vermogen aantrekt waarmee het 
beschikbare vermogen nogal schril afsteekt tegen bijvoor-
beeld alleen al de enorme investeringen die nodig zijn voor 

  1  De brief van de Minister van Economische Zaken is mede-ondertekend 
door de Minister van Financiën en de Minister van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking en is aangeboden met het Rapport Neder-
landse Financierings- en Ontwikkelingsinstelling waarin de achtergron-
den van de oprichting van Invest-NL worden toegelicht. Inmiddels is het 
voorstel tot oprichting van Invest-NL controversieel verklaard,  Kamerstuk-
ken II 2016/17, 34707, 1 . 

  2  Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) zal in de ontwikkeltak 
opgaan net zoals het aandeelhouderschap van de Staat in regionale ont-
wikkelmaatschappijen. Het NIA is in 2015 door het Rijk en provincies op-
gericht en ondersteunt overheden, publiek-private consortia en onderne-
mingen bij de ontwikkeling van financierbare investeringsprojecten en bij 
toegang tot (private) financiering. 

de energietransitie. 3    Natuurlijk is waar dat Invest-NL met 
name wordt opgericht als aanjager en dus niet verantwoor-
delijk is voor volledige financiering. Om echter een serieuze 
rol als aanjager te spelen, is hoe dan ook veel geld nodig. 
Ook blijft het publieke financieringslandschap gefragmen-
teerd. Naast Invest-NL blijven Bank Nederlandse Gemeen-
ten (BNG), de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) en de 
Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikke-
lingslanden (FMO) bestaan. Dat geldt ook voor verschillende 
sectorale waarborgsystemen waarvan de belangrijkste die 
voor de corporatiesector (Waarborgfonds Sociale Woning-
bouw – WSW) en de zorgsector (Waarborgfonds voor de 
Zorgsector – WFZ) zijn.     

  2.  Initiatieven voor een National Promotional 
Bank   

 Nederland kent geen  National Promotional Bank  (NPB) zo-
als veel andere landen die kennen. Wel worden activiteiten 
ontplooid die op het gebied van een NPB liggen, maar die ac-
tiviteiten worden door een veelheid van instanties verricht. 4    
De laatste jaren is er een roep om de activiteiten te bundelen 
in één publieke financiële instelling die een rol kan spelen 
bij de transitie naar een meer duurzame economie en als 
aanjager kan functioneren voor maatschappelijke investe-
ringen. 5    Niet alleen zou een dergelijke publieke financiële 
instelling door de bundeling van kennis en ervaring meer 
daadkrachtig kunnen opereren, maar ook zouden aldus 
meer mogelijkheden bestaan om Europese co-financiering 
aan te trekken. 6    Daarnaast heeft één publieke financiële in-
stelling uit de aard der zaak meer financiële slagkracht. Het 
meest in het oog lopende initiatief is de verkenning voor een 
Nederlandse Financieringsinstelling voor Economische Ont-
wikkeling (NFEO). 7    Deze verkenning bevat een zeer gede-
tailleerd voorstel voor samenvoeging van de verschillende 
regelingen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie 
van EZ met de activiteiten van BNG, NWB en FMO waarbij 

  3  Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving bedragen de extra kosten 
voor de energietransitie tussen € 3,5 miljard en € 5,5 miljard op jaarbasis, 
PBL Notitie Nationale kosten energietransitie in 2030, 3 april 2017. Een on-
derzoek van McKinsey heeft het zelfs over een bedrag van € 10 miljard op 
jaarbasis, McKinsey & Company, Versnellen van de energietransitie: kost-
baar of kansrijk?, september 2016. 

  4  Zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat een aantal 
financieringsfaciliteiten uitvoert (Borgstelling MKB, GO, Groeifaciliteit en 
Innovatiekrediet), de SEED Capital regeling, het Dutch Venture Initiative 
(DVI), Atradius State Business (exportkredietverzekering en exportkre-
dietgaranties), Dutch Good Growth Fund (DGGF), Dutch Trade and Invest-
ment Fund (DTIF), Development Related Infrastructure Investment Vehicle 
(DRIVE) en FMO NL-business. 

  5  Onder meer de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, VNO-
NCW en de (ambtelijke) Studiegroep Duurzame Groei. 

  6  Europese co-financiering door de Europese investeringsbank (EIB) en het 
Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI ofwel het zogeheten 
Juncker-fonds) is alleen mogelijk als de financieringsprogramma’s op vol-
doende afstand van de overheid staan. EIB/EFSI verstrekken bijvoorbeeld 
geen rechtstreekse contra-garanties aan de overheid. 

  7  Report en Policy Brief Nederlandse financieringsinstelling voor Economi-
sche Ontwikkeling (NFEO), a viability assessment, van Oliver Wyman en 
De Brauw Blackstone Westbroek uit juni 2016, inclusief commentaren en 
reacties te vinden op  www.nfeo.nl . 
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de gedachte is deze instellingen te fuseren tot één entiteit. 8    
Anders dan thans BNG en NWB, zou NFEO zich financieren 
met een overheidsgarantie net zoals FMO dat nu doet. Dat 
zou een behoorlijk “funding voordeel” met zich meebrengen 
en daarnaast zou door een betere allocatie van kapitaal een 
bedrag van € 3 miljard vrijvallen voor investeringen. 
 De verkenning is zeer veelomvattend maar ik mis daarin 
de positie van de waarborgsystemen die met name in de 
corporatiesector en de zorgsector een belangrijke rol spe-
len bij de financiering van omvangrijke investeringen. 9    Die 
waarborgsystemen voorzien in feite al in een overheidsga-
rantie als zogeheten “achterborg” indien het fondsvermo-
gen (inclusief aanvullende bijdragen van deelnemers) van 
WSW/WFZ tekort schiet. Niet goed valt in te zien op welke 
wijze deze waarborgsystemen kunnen blijven functioneren 
indien woningcorporaties en zorginstellingen leningen op-
nemen bij NFEO (als rechtsopvolger van de BNG en NWB die 
als “sectorbanken” verreweg de grootste verstrekkers van 
geborgde leningen zijn) die zich met een overheidsgarantie 
financiert. Als immers de financiering van NFEO is gega-
randeerd, heeft het weinig zin ook door NFEO uitgeleende 
gelden te garanderen en mogelijk kan het vermogen van de 
waarborgsystemen worden aangewend als startvermogen 
van NFEO tegen overname van bestaande borgingsverplich-
tingen jegens andere kredietverstrekkers. 10    Met name in de 
zorgsector hebben naast de sectorbanken ook commerciële 
banken en pensioenfondsen geborgde leningen verstrekt. 
Het belang daarvan neemt echter in de praktijk sterk af. In 
toenemende mate zijn ook in de zorgsector alleen sector-
banken in staat en bereid sterk gereduceerde tarieven voor 
geborgde leningen af te geven welke sterk gereduceerde ta-
rieven door het  WFZ  als harde eis worden gesteld om voor 
borging in aanmerking te komen. In de corporatiesector is 
het “marktaandeel” van sectorbanken bijna 90%. Commer-
ciële banken verstrekken niet of nauwelijks geborgde lenin-
gen. Aldus zou een onnodige en mogelijk kostbare “overlap” 
ontstaan tussen NFEO (financiering onder overheidsgaran-
tie) en de waarborgsystemen (met overheidsgarantie als 
achterborg).     

  3.  Afgrenzing werkterrein: Marktfalen   

 Bij de beoordeling van het voornemen tot oprichting van 
Invest-NL (en overigens NPB’s in het algemeen en ook NFEO 
en de waarborgsystemen) is van belang om het werkterrein 

  8  In het voorstel zouden de uitstaande leningen in de corporatiesector die 
meer dan 50% van de leningenportefeuille van BNG en NWB gezamenlijk 
vertegenwoordigen, worden afgesplitst naar een gelieerd fonds dat moge-
lijk zelfstandig op de kapitaalmarkt financiering zou kunnen aantrekken. 

  9  De uitstaande geborgde leningen in de corporatiesector bedragen ultimo 
2016 ruim € 80 miljard en in de zorgsector een kleine € 8 miljard. Zie jaar-
verslagen  WSW  en  WFZ  2016. 

  10  Het fondsvermogen is voor zowel het  WSW  als het  WFZ  weliswaar inge-
bracht door de deelnemers maar dit is een vergoeding voor de borging. Als 
de tarifering en leningstructuur van de door de sectorbanken verstrekte 
leningen ongewijzigd blijft (met andere woorden er zijn geen nadelige 
gevolgen verbonden aan het “wegvallen” van de borging), is er geen aan-
leiding voor enige terugbetaling aan de deelnemers. Wel kunnen de deel-
nemers in die situatie worden ontslagen van hun bijdrageplicht voor het 
geval het fondsvermogen tekort schiet. 

af te grenzen. Algemeen wordt aangenomen dat overheids-
ingrijpen alleen gewenst is in geval van “marktfalen”. Er be-
staat voor zover ik dat kan overzien echter geen eenduidige 
definitie van marktfalen en er is ook verrassend weinig over 
geschreven. Mogelijk is de verklaring hiervoor dat commer-
ciële banken sinds de kredietcrisis meer geïnteresseerd zijn 
in het beperken van uitstaande kredieten dan in de uitbrei-
ding daarvan. Vanuit dat oogpunt is kredietverstrekking 
door een NPB of onder borging van een waarborgsysteem 
welkom als alternatief voor reguliere bancaire financiering 
of financiering op de kapitaalmarkt. Vanuit economisch 
oogpunt is dat echter minder logisch. Uit de aard der zaak is 
“overheidsfinanciering” goedkoper en deze werkt daarom 
mogelijk concurrentievervalsend. Dat geldt temeer nu de bij 
kredietverstrekking door een NPB of onder borging van een 
waarborgsysteem een stevig kredietanalyse wordt gemaakt 
en in beginsel slechts kredieten worden verstrekt aan ge-
goede kredietnemers. 11    In het huidige tijdsgewricht zal nie-
mand zich daar echt zorgen over maken, maar de vraag is of 
dat altijd zo zal blijven. Als er geen zorgen zouden bestaan 
over concurrentievervalsing omdat bijvoorbeeld banken 
sowieso de kredietverlening wensen te beperken, kan an-
dersom de vraag worden gesteld waarom in maatschappe-
lijke sectoren niet volledig wordt overgeschakeld op kre-
dietverstrekking door een NPB of onder borging van een 
waarborgsysteem. Daarmee wordt in ieder geval bereikt 
dat de financieringslasten in die maatschappelijke sectoren 
worden beperkt. 
 De brief van de Minister van EZ (inclusief het daarbij ho-
rende rapport) zegt niet veel over de afgrenzing van het 
werkterrein van Invest-NL. Wel wordt met zo veel woorden 
gezegd dat Invest-NL wordt opgericht om gewenste inves-
teringen in bedrijven en projecten die onvoldoende finan-
ciering in de markt kunnen aantrekken mogelijk te maken. 
Hoe dat vervolgens wordt getoetst, is niet duidelijk afgezien 
van een wel heel algemene verwijzing dat “aanvullend aan 
de markt wordt gewerkt”. Op zijn minst zou mogen wor-
den verwacht dat op elk van de drie deelgebieden van de 
financieringsactiviteiten van Invest-NL (financiering van 
transitie-opgaven, risicodragend kapitaal voor start-ups en 
export- en ontwikkelingsfinanciering) duidelijke criteria 
zouden zijn gesteld onder welke omstandigheden finan-
ciering beschikbaar is. Ten aanzien van de realisatie van 
projecten met maatschappelijke baten (in de termen van de 
brief van de minister gaat het dan om de financiering van 
transitie-opgaven) worden wel enige knelpunten genoemd 
die een begin van een afgrenzing zijn. Die knelpunten zien 
op (i) het risico van toekomstige onwenselijke regulering 
wat financiers afschrikt; (ii) externe effecten als gevolg 
waarvan maatschappelijke baten niet of niet-volledig bij 
private investeerders terechtkomen (als voorbeeld worden 

  11  In de literatuur wordt dit beginsel wel “crowding out” genoemd in de zin 
dat private investeringen worden weggedrongen terwijl het juist de be-
doeling is die aan te trekken (“crowding-in”). Overigens vallen de laatste 
tijd ook wel kritische geluiden te beluisteren over de activiteiten van EZ die 
door investeerders juist als marktverstorend worden beschouwd, zie Het 
Financieele Dagblad 30 maart 2017 ‘Het Ministerie van EZ heeft voor ieder 
plan wel een potje’. 
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investeringen in schone technologie genoemd); en (iii) het 
niet-beschikbaar zijn van financiering vanwege onzekere 
risico-rendementsverhoudingen of zeer lange terugver-
dientijden. Hier wordt echter niet de conclusie aan verbon-
den dat de financiering van transitie-opgaven hieraan moet 
worden getoetst. Ook ten aanzien van MKB-financiering en 
groeikapitaal (in de termen van de brief van de minister ri-
sicodragend kapitaal voor start-ups) en export- en ontwik-
kelingsfinanciering worden enige knelpunten genoemd, 
maar die knelpunten zien uitsluitend op de huidige gefrag-
menteerde opzet en niet op enige vorm van marktfalen. De 
verkenning voor NFEO zegt dat NFEO zich moet concentre-
ren op die gebieden waar sprake is van marktfalen en gaat 
dieper in op het al dan niet bestaan daarvan. Het beschrijft 
voor elk van de voorziene activiteiten van NFEO (MKB en 
innovatie, energie- en klimaatfinanciering en internatio-
nale investeringen en export) waarom sprake is van markt-
falen. 12    Daarmee wordt een rechtvaardiging gegeven voor 
overheidsingrijpen ten aanzien van die activiteiten, maar 
ook hier is onduidelijk op welke wijze hier in de praktijk 
uitvoering aan wordt gegeven.     

  4.  Kanttekeningen bij waarborgsystemen in 
corporatie- en zorgsector   

 Het  WSW  vervult een belangrijke rol in de financiering van 
de corporatiesector en het  WFZ  in de financiering van de 
zorgsector. Minder duidelijk is of sprake is van aanvullende 
instrumenten voor het geval van marktfalen of van regu-
liere (ondernemings)financiering. Door het WSW geborgde 
leningen vormen een zeer groot gedeelte van de uitstaande 
leningen in de corporatiesector en door het WFZ geborgde 
leningen ongeveer 50% van de uitstaande leningen in de 
zorgsector. Ervan uitgaande dat overheidsingrijpen alleen is 
gerechtvaardigd in geval van marktfalen, zou dat betekenen 
dat de markt voor de financiering van beide sectoren ern-
stig faalt. Mogelijk is dat het geval maar hier is niet veel over 
terug te vinden. Integendeel, de statutaire doelstellingen 
lijken op wat anders te wijzen:     
  –   WSW : het bevorderen dat woningcorporaties tegen zo 

laag mogelijke kosten geld kunnen lenen om hun acti-
viteiten op het gebied van wonen te realiseren;     

  –   WFZ : het bevorderen van de continuïteit van financie-
ring van zorginstellingen en daarmee de continuïteit 
van de zorgverlening en daarnaast om rentevoordeel te 
genereren voor zorginstellingen.   

 Volgens deze statutaire doelstellingen gaat het in beide 
gevallen dus met name om het beperken van de financie-
ringslasten. Dat is een voor een waarborgfonds zeer zeker 
gerechtvaardigd belang (“samen staan we sterk”), maar de 
vraag is of daarmee ook een overheidsgarantie op zijn plaats 
is. Op verzoek van de Ambtelijke Commissie Vernieuwing 

  12  Report NFEO, paragraaf 1.2 overigens met de volgende kwalificatie: “For 
each of these categories we see indications that these cannot be sufficient-
ly served by commercially oriented institutions. However, we recommend 
that each category should be evaluated in greater detail to confirm that 
a market failure exists before a final decision about NFEO’s activities is 
taken”. 

Publieke belangen, heeft het CPB onderzoek gedaan naar de 
rol van de overheid bij waarborgfondsen in semipublieke 
sectoren. 13    De onderzoeksvraag daarbij was om vanuit eco-
nomisch perspectief een analyse te maken van nut en nood-
zaak van waarborgfondsen in de semipublieke sector en de 
rol en ratio van de overheid hierbij. Bij de beantwoording 
van deze vraag neemt het CPB als uitgangspunt dat over-
heidsingrijpen is gerechtvaardigd als de markt faalt en de 
maatschappelijke gevolgen daarvan groot zijn. Daarvan uit-
gaande komt het CPB tot de conclusie dat een achterborg 
door de overheid is gerechtvaardigd in geval van marktfalen 
door “gecorreleerde beleidsrisico’s” maar niet ter verlaging 
van de financieringslasten. Voor de verlaging van de finan-
cieringslasten zijn volgens het CPB andere instrumenten zo-
als een rechtstreekse overheidsgarantie of subsidiëring van 
rentelasten meer geschikt. 
 Voor de zorgsector heeft Deloitte in opdracht van het Mi-
nisterie van VWS een evaluatieonderzoek gedaan naar het 
functioneren van het  WFZ . 14    Volgens dit onderzoek zien 
banken een viertal specifieke risico’s bij de financiering 
van de zorgsector: (1) zorgspecifiek vastgoed heeft weinig 
waarde buiten de sector; (2) vermogens en rendementen 
van zorginstellingen zijn niet marktconform; (3) opvattin-
gen over cruciaal zorgvastgoed veranderen onder invloed 
van overheidsbeleid; en (4) zorginstellingen zijn sterk af-
hankelijk van de selectieve inkoop door zorgverzekeraars 
en in feite vormen deze risico’s een rechtvaardiging voor de 
achterborg van de overheid. Wat daarbij opvalt, is dat het in 
alle gevallen om een beoordeling van de bestaande situatie 
gaat en niet om toekomstige beleidsrisico’s die de inkom-
stenstroom van zorginstellingen beïnvloeden zoals macro-
kortingen en de meer algemene politieke wens zorguitga-
ven te beheersen. Ook bij de veranderende opvattingen over 
cruciaal zorgvastgoed gaat het in eerste instantie om de 
bestaande situatie. Op basis van de huidige regelgeving is 
duidelijk dat in de toekomst minder behoefte bestaat aan 
zorgvastgoed met name in de ouderen- en gehandicapten-
zorg en dit is dus iets waar nu al rekening mee moet worden 
gehouden. Met verwijzing naar de CPB Notitie komt Deloitte 
tot de conclusie dat een achterborg door de overheid ge-
rechtvaardigd is vanwege de gecorreleerde beleidsrisico’s, 
maar die zijn nauwelijks in de onderzoeksrapportage terug 
te vinden. Wat wel duidelijk is, is dat de borging door het 
WFZ voor zorginstellingen een kostenvoordeel met zich 
brengt (volgens het WFZ 100 tot 200 basispunten op jaar-
basis) en zorginstellingen ook in staat stelt leningen met 
een langere looptijd op te nemen (zeg 25 jaar voor geborgde 
leningen tegenover maximaal 10 jaar voor ongeborgde le-
ningen). Dat is maatschappelijk gewenst en is het gevolg van 
het met borging wegvallen van de door de banken gesig-
naleerde risico’s. Daarmee is echter nog niet gezegd dat er 
een rechtvaardiging is voor een overheidsgarantie als ach-
terborg en uitgaande van de CPB Notitie is die er eigenlijk 
niet omdat er geen marktfalen is. 

  13  CPB Notitie l 24 juni 2014, De rol van de overheid bij waarborgfondsen in 
de semipublieke sector. 

  14  Deloitte Financial Advisory Services B.V., Evaluatieonderzoek Waarborg-
fonds voor de Zorgsector, maart 2015. 
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 Voor de corporatiesector heeft het Ministerie van BZK na-
der onderzoek verricht naar het functioneren en de meer-
waarde van het  WSW  en de achterborg van de overheid. 15    
Ook dit onderzoek verwijst terug naar de CPB Notitie en 
constateert dat de achterborg wordt gerechtvaardigd door 
de gecorreleerde beleidsrisico’s waarbij als voorbeeld wordt 
verwezen naar mogelijke beleidswijzigingen zoals een in-
komensafhankelijke huurverhoging. 16    Daar zit meer in dan 
de veronderstelde genoemde beleidsrisico’s in de zorgsec-
tor, maar ook hier gaat het om een risico dat zich al heeft 
voorgedaan. Daarbij wordt als belangrijk voordeel van de 
borging het rentevoordeel genoemd (volgens het WSW 150 
tot 200 basispunten op jaarbasis) wat volgens de CPB Notitie 
nu juist geen rechtvaardiging kan zijn voor een overheids-
garantie als achterborg.     

  5.  Naar een echte National Promotional Bank   

 Zoals in de inleiding beschreven, richt Invest-NL zich met de 
financieringsactiviteiten op drie deelgebieden: (1) financie-
ring van transitie-opgaven; (2) risicokapitaal voor start-ups 
en export- en ontwikkelingsfinanciering. Dat zijn “all the 
right boxes” maar het is onduidelijk hoe Invest-NL daadwer-
kelijk de rol kan vervullen die het beoogt. Door de bunde-
ling van de binnen de overheid aanwezige kennis en erva-
ring is Invest-NL niet automatisch de aanjager die het wil 
zijn. Voor die rol is schaalgrootte noodzakelijk en NPB’s in 
andere landen hebben die juist wel. Niet goed valt in te zien 
hoe Invest-NL met een vermogen van € 2,5 miljard (in 2021) 
enige rol van betekenis kan spelen. Nu Invest-NL niet wordt 
geacht vreemd vermogen aan te trekken, zal de jaarlijkse 
kredietverlening die ook nog eens over de drie deelgebieden 
moet worden verdeeld zeer beperkt zijn. 17    Daarbij blijft de 
publieke financiering met het voortbestaan van BNG, NWB 
en FOM naast Invest-NL gefragmenteerd. Dat leidt onge-
twijfeld tot competentieproblemen en ook de spreiding van 
kennis en ervaring over verschillende instellingen die een 
vergelijkbaar doel nastreven, lijkt op voorhand ongewenst. 
Om deze reden acht ik het zinvol om het initiatief voor NFEO 
opnieuw in ogenschouw te nemen. De doelstellingen van 
NFEO en Invest-NL zijn vrijwel gelijkluidend, maar waar 
NFEO voorziet in een model voor de implementatie blijft In-
vest-NL steken in een minimum-scenario dat politiek mis-
schien goed klinkt maar overigens niet al teveel voorstelt. 
 Ter voorkoming van de beschreven “overlap” tussen NFEO en 
de waarborgsystemen moet bij een nadere beoordeling ook 
de rol van het  WSW  en  WFZ  worden meegenomen. Daarbij 

  15  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Verdiepende 
analyse  WSW , juni 2015. 

  16  Daarbij wordt aangegeven dat de overheid ook minder snel tot nadelige 
beleidswijzigingen zal overgaan als diezelfde overheid door middel van 
een achterborg opdraait voor de kosten (aangeduid als “zelfbindingsar-
gument”). Dit zelfbindingsargument zou wat mij betreft geen rol mogen 
spelen. Als er een zinvolle beleidswijziging is, zou die moeten kunnen 
worden doorgevoerd en een waarborgsysteem met overheidsgarantie zou 
wederpartijen daartegen kunnen beschermen. Het bestaan van een waar-
borgsysteem zou echter geen reden mogen zijn om geen nadelige beleids-
wijzigingen door te voeren. 

  17  Ter vergelijking in het jaar 2016, heeft de Europese Investeringsbank in 
Nederland al meer kredieten verstrekt dan het hele vermogen Invest-NL. 

bestaat langs de lijn van de CPB Notitie mogelijk geen recht-
vaardiging voor het voortbestaan van de achterborg van de 
overheid (de borging is immers in belangrijke mate gericht 
op het behalen van plat rentevoordeel) maar tegelijkertijd 
zal moeten worden voorkomen dat de financieringslasten 
stijgen. Woningcorporaties en zorginstellingen zullen be-
hoefte blijven houden aan “goedkope financiering” en een 
NPB zou die als “bank of choice” kunnen verstrekken. Daar-
bij geldt wel dat de NPB “aanvullend aan de markt” moet 
opereren. Dat betekent dat de NPB zich moet beperken tot 
gebieden waar sprake is van een vorm van marktfalen. Het 
lijkt daarbij zaak niet alleen die gebieden goed af te grenzen 
maar ook de omstandigheden te beschrijven onder welke 
omstandigheden sprake is van marktfalen. Tot slot zou het 
niet onverstandig zijn de door de NPB verstrekte kredieten 
in alle gevallen te combineren met externe financiering van 
commerciële banken en/of investeerders en de kredietver-
strekking door de NPB te beperken tot een bepaald percen-
tage van de totaal te verstrekken kredieten. 18    Aldus wordt in 
feite een “eigen risico” voor kredietverstrekkers ingebouwd 
wat moet voorkomen dat al te gemakkelijk kredieten wor-
den verstrekt in de wetenschap dat tekorten altijd wor-
den “opgevangen” door de overheid (de zogeheten “moral 
hazard”). 19    Op deze wijze ontstaat een echte  National Pro-
motional Bank  die een serieuze rol kan spelen als aanjager 
van maatschappelijke investeringen en als voorkeursfinan-
cier in maatschappelijke sectoren.    

  Mr. R.J. Botter 20           

 Voortzetting van de 
streefcijfers diversiteit

 Ondernemingsrecht 2017/75    

 Sinds 1 januari 2013 bevatte Boek 2 Burgerlijk Wetboek on-
der meer een regeling over streefcijfers over de man/vrouw 
verdeling in het bestuur en de raad van commissarissen. 1    In 
de  art. 2:166  BW en  2:276  BW was bepaald dat zogenaamde 
‘grote’ naamloze en besloten vennootschappen de zetels van 
het bestuur en de raad van commissarissen zodanig verde-
len, althans daarbij zo veel mogelijk rekening mee houden, 
dat zij ten minste voor 30% worden bezet door vrouwen en 
ten minste voor 30% door mannen, voor zover deze zetels 

  18  Het is moeilijk op voorhand een vast percentage te bedenken en dit kan 
voor de verschillende sectoren anders liggen. Voor de zorgsector zou over-
eenkomstig de bestaande borgingsvolumes kunnen worden gedacht aan 
50%, maar voor de corporatiesector zou dat (in eerst instantie) mogelijk 
hoger moeten liggen. 

  19  Bij brief van 1 juni 2015 inzake het  WSW  heeft de Minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties en de 
Ministeriële Commissie Publieke Belangen een eigen risico voor geborgde 
leningen in de corporatiesector te willen onderzoeken. 

  20  Roel Botter is advocaat te Amsterdam. 
  1  Deze regeling berust op een aangenomen amendement van (destijds) 

Tweede Kamerleden Kalma, Van Vroonhoven-Kok en Weekers. 
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