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Geachte Voorzitter,  
 
Op 22 juni spreekt u over de machtigingswet oprichting Invest International. Voor de internationaal georiënteerde 
technologische industrie kan deze financieringsinstelling er niet snel genoeg komen. Door de coronacrisis en haar 
naweeën, de verstoringen in toeleveringsketens, chiptekorten en stijgende grondstoffenprijzen is de industrie 
kwetsbaarder dan ooit. Invest International zal de fundering onder onze sector versterken, met name voor de 
midden en kleine industrie en onze financieringsachterstand ten opzichte van het buitenland dichten.  
 

Een korte introductie: FME is een ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Onze 2.200 leden zijn 
technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en grote industrie/multinationals die actief 
zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Er werken bij onze leden 220.000 medewerkers.  

 
Invest International gaat de versnippering van het Nederlands financieel landschap tegen 
De Nederlandse financiële infrastructuur, die onontbeerlijk is voor ons internationaal actief bedrijfsleven, is nu nog 
verre van optimaal ingericht. Hoewel instituten meer en meer de samenwerking met elkaar opzoeken, werken zij 
nog steeds te gefragmenteerd. Ook ontbreekt er slagkracht voor internationale projectontwikkeling. Gevolgen 
hiervan zijn onder andere versnippering van expertise, inefficiënte besteding van middelen en onvoldoende 
aansluiting op internationale fondsen. Omdat andere landen via eigen publieke ontwikkelingsbanken een sterker 
financieel landschap kennen neemt de komst van Invest International onze huidige achterstand op het buitenland 
weg. Dit juicht FME toe. 
 
Invest International vergroot toegang tot exportfinanciering voor de middelgrote en kleine industrie 
Internationaal ondernemen is risicovol, met name voor de middelgrote en kleine industrie (mki). Een optimaal 
functionerend exportfinancieringsinstrumentarium is daarom vooral voor deze groep bedrijven erg belangrijk. Wij 
zien dat het nu voor bedrijven niet overzichtelijk is welke instrumenten voor handen zijn en bij welke organisaties 
zij daarvoor terecht kunnen. Ook lopen zij ertegenaan dat zij onvoldoende terecht kunnen voor kleine transacties. 
Omdat Invest International de krachten van Atradius Dutch State Bank, RVO en FMO bundelt ontstaat er één 
duidelijk loket die de financieringsbehoefte van de mki (middelgrote- en kleine industrie) als uitgangspunt heeft. 
FME steunt deze ontwikkeling.  
 
Invest International moet zo snel mogelijk operationeel zijn 
Als internationaal georiënteerde economie wordt Nederland geraakt door de corona-uitbraak en haar 
neveneffecten zoals verstoringen in toeleveringsketens, hogere grondstoffenprijzen en tekorten op onderdelen als 
chips en halffabricaten. Met een exportvolume van 84 miljard euro, bijna 15% van de totale Nederlandse export, 
vormt de technologische industrie een belangrijk onderdeel van de economie van Nederland als handelsland.  
 
De door corona ingezette daling van de wereldhandel1, het polariserende politieke krachtenveld en de ontvlechting 
van de wereldhandel zijn zorgelijke ontwikkelingen voor de Nederlandse economie. Commerciële financiers 
beperken door deze onzekerheden de toegang tot kredietverstrekking en bouwen noodgedwongen hun capaciteit 

 
1 CBS, Main economic indicators (augustus 2020) 

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-August-projections-2020-2021.pdf


 

voor internationaal zakendoen af. Mki-bedrijven zullen hierdoor nog meer moeite krijgen om via banken 
financiering en kredietverzekeringen voor hun internationale activiteiten te verkrijgen.  
 
Na jaren stevige discussies, planning en hard werk van de ambtelijke ondersteuning staat Invest International klaar 
om de financieringsrandvoorwaarden van Nederland op precies het goede moment een broodnodige boost te 
geven, onze achterstand op het buitenland te verkleinen en daarmee een boost aan het herstelbeleid te geven. 
Nederlandse bedrijven bevinden zich in een kwetsbare positie en het is belangrijk dat zij vol kunnen 
meeconcurreren zodra alle seinen weer op groen staan. Invest International is daar een belangrijk instrument voor, 
zeker nu Nederland één van de weinige lidstaten is die nog geen plannen voor de RRF-gelden heeft ingediend om 
gebruik te maken van de RRF-middelen.  
 
Graag verzoeken wij u deze punten mee te nemen in de behandeling van de machtigingswet. FME is uiteraard 
graag bereid om bovenstaande punten nader toe te lichten. U kunt hierover contact opnemen met onze Public 

Affairs adviseur Marline Kester (marline.kester@fme.nl of +31 (0)6 27 34 66 11). 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Geert Huizinga 
Directeur belangenbehartiging 
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