
CONCEPT 1 JULI 2020 

Ontwerp voor een overeenkomst tussen Staat, FMO en Invest International 

 

 

De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Minister voor Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Financiën, hierna te noemen de 

“Staat”  

 

en  

 

de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., statutair gevestigd 

te ‘s-Gravenhage, hierna te noemen “FMO” 

 

en  

 

de besloten vennootschap INVEST INTERNATIONAL B.V., statutair gevestigd te PM, hierna te 

noemen “INVEST INTERNATIONAL” 

 

 

Overwegende dat: 

 

(a) artikel 3, eerste lid, van de Machtigingswet oprichting Invest International (hierna: 

Machtigingswet) bepaalt dat INVEST INTERNATIONAL tot doel heeft om ondersteuning te 

bieden voor op het buitenland gerichte activiteiten van ondernemingen en internationale 

projecten die een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie door het verbeteren van 

de internationale concurrentiepositie en het verdienvermogen, waaronder internationale 

projecten die voorzien in oplossingen voor wereldwijde vraagstukken zoals bijdragen aan 

duurzame economische ontwikkeling. INVEST INTERNATIONAL ontplooit haar activiteiten 

additioneel aan de markt, door middel van financiering en projectontwikkeling; 

(b) INVEST INTERNATIONAL wettelijke taken vervult, waaronder de taak, bedoeld in artikel 4, 

eerste lid, onderdeel b, van de Machtigingswet, tot het direct of indirect voor eigen 

rekening en risico financiering verstrekken:  

- aan ondernemingen voor hun activiteiten gericht op het buitenland of  

- aan buitenlandse overheidsentiteiten en aan internationale projecten,  

indien daarmee een bijdrage kan worden geleverd aan de Nederlandse economie (hierna 

gezamenlijk te noemen: investeringstaak); 
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(c)   gelet op artikel 2, vierde lid, van de Machtigingswet, de investeringstaak tevens wordt 

geacht te zijn opgelegd aan een rechtspersoon die is opgericht met inachtneming van 

artikel 2, derde lid, van de Machtigingswet en waarin INVEST INTERNATIONAL alle 

aandelen houdt en die als doelstelling heeft het uitoefenen van deze taak;  

(d)  de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beleidsmatige 

betrokkenheid heeft bij ondernemingen die een bijdrage leveren aan de Nederlandse 

economie en bij oplossingen voor wereldwijde vraagstukken; 

(e)  gelet op artikel 6 van de Machtigingswet, het aandeelhouderschap van de Staat in INVEST 

INTERNATIONAL door de Minister van Financiën wordt uitgeoefend; 

(f)   gelet op paragraaf 2.4.2 van de Memorie van Toelichting, de Minister van Financiën en de 

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot 

enkele zwaarwegende besluiten de wijze bepalen waarop de stem namens de Staat wordt 

uitgebracht; 

(g)  FMO minderheidsaandeelhouder van INVEST INTERNATIONAL is en in die hoedanigheid 

medeondertekenende partij is van deze overeenkomst; 

(h)  partijen het wenselijk vinden aanvullende afspraken vast te leggen die de mogelijkheid 

bieden beleidsaccenten aan te doen brengen in de investeringstaak van INVEST 

INTERNATIONAL, zoals beschreven in paragraaf 2.3 van de Memorie van Toelichting; 

 

komen hierbij het volgende overeen: 

 

I ALGEMEEN 

 

Artikel 1 Definities 

 

algemene investeringscriteria: de criteria in deel B van de van deze overeenkomst deel 

uitmakende Bijlage algemene investeringscriteria en doeleinden;  

 

directie: het bestuur van INVEST INTERNATIONAL; 

 

doeleinden: de doeleinden als omschreven in deel A van de van deze overeenkomst deel 

uitmakende Bijlage algemene investeringsdomeinen en doeleinden; 

 

machtigingswet: Machtigingswet oprichting Invest International; 

 

partij: De Staat, FMO en INVEST INTERNATIONAL als partij bij deze overeenkomst; 

 

strategisch plan: het door de raad van bestuur van INVEST INTERNATIONAL opgestelde plan, 

bedoeld in artikel 16.5 van de statuten voor de oprichting van INVEST INTERNATIONAL; 
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Artikel 2 Algemeen 

 

2.1 INVEST INTERNATIONAL, of krachtens artikel 2, vierde lid, van de Machtigingswet een 

dochtermaatschappij van INVEST INTERNATIONAL, vervult de wettelijke taak, bedoeld in 

artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Machtigingswet, met inachtneming van deze 

overeenkomst.  

2.2 INVEST INTERNATIONAL draagt zorg voor naleving van deze overeenkomst, indien een 

dochtermaatschappij van INVEST INTERNATIONAL is belast met de wettelijke taak, bedoeld in 

artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Machtigingswet.  

2.3 Alle Bijlagen waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen vormen een integraal en 

onlosmakelijk deel van deze Overeenkomst.  

 

II. INVESTERINGEN  

 

Artikel 3 Algemene investeringscriteria en na te streven doeleinden  

 

3.1  INVEST INTERNATIONAL richt zich uitsluitend op financieringen van ondernemingen en 

projecten die voldoen aan de doeleinden en algemene investeringscriteria, zoals neergelegd in 

deze overeenkomst en de bijlage. INVEST INTERNATIONAL kan binnen dat kader haar 

prioriteiten vaststellen. Deze prioriteiten worden vastgelegd in het strategisch plan.  

 

Artikel 4 Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen  

 

4.1 INVEST INTERNATIONAL stelt een beleid vast voor internationaal maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en voor naleving van wet- en regelgeving (compliant handelen) dat 

er op gericht is met inachtneming van dat beleid en de algemene investeringscriteria 

financiering te verstrekken en investeringen te doen. De hoofdlijnen van dit beleid worden in 

het strategisch plan opgenomen. 

4.2 Van het beleid, bedoeld in artikel 4.1, maken deel uit: 

a. toe te passen, en voor zover mogelijk breed aanvaarde, bestaande standaarden op het 

gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen; 

b. een toe te passen lijst met uitsluitingen van zaken die in strijd zijn met internationaal 

maatschappelijk verantwoord ondernemen;  

c. naleving van relevante wetgeving ten aanzien van internationale sancties en exportcontrole 

van strategische goederen en technologie, zoals dual use en militaire goederen. 

4.3 Partijen worden direct ingelicht zodra Invest International op de hoogte is van (vermoedens 

van) ernstige schendingen van IMVO beleid.   

 

III. INFORMATIEVERSTREKKING 
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Artikel 5 Beleidsoverleg 

 

5.1 De Staat en INVEST INTERNATIONAL komen overeen tenminste twee keer per kalenderjaar 

beleidsoverleg te doen plaatsvinden door of namens de Minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking, de Minister van Financiën en FMO enerzijds en INVEST 

INTERNATIONAL anderzijds, waarin het door INVEST INTERNATIONAL gevoerde en te voeren 

beleid zal worden besproken. 

 

IV. OVERIGE BEPALINGEN 

 

Artikel 6 Looptijd 

 

6.1  Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en geldt 

voor onbepaalde tijd. 

6.2  In geval een partij de wens te kennen geeft deze overeenkomst te willen opzeggen, treden 

partijen in overleg over de wijze waarop de overeenkomst met betrekking tot de 

desbetreffende partij ordentelijk kan worden beëindigd.  

 

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden 

 

7.1  Indien onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aard zijn dat deze overeenkomst 

billijkheidshalve behoort te worden gewijzigd, zullen partijen over de noodzaak van wijziging 

van deze overeenkomst in overleg treden. 

7.2 Partijen treden in overleg binnen vier weken nadat een partij de wens daartoe aan de 

andere partij schriftelijk heeft meegedeeld.  

7.3 Een partij kan zich pas op andere wijze dan in kort geding tot de rechter wenden met een 

vordering als bedoeld in artikel 6:258, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, indien het 

overleg niet binnen acht weken tot overeenstemming heeft geleid. 

 

Artikel 8 Actualiseren overeenkomst 

 

8.1  Partijen zijn gerechtigd om deze Overeenkomst te wijzigen.  

8.2 Een wijziging van deze overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van partijen.  

8.3  De gewijzigde overeenkomst wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van 

INVEST INTERNATIONAL. 

8.4 Met een wijziging van de Bijlage Algemene Investeringscriteria en Doeleinden die korter dan 

drie maanden voor het verstrijken van de looptijd van het strategisch plan in werking is 

getreden hoeft INVEST INTERNATIONAL bij het opstellen van het strategisch plan geen 

rekening te houden. 
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Artikel 9 Toepasselijk recht 

 

9.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 10 Bevoegde rechter en overleg  

 

10.1  Alle geschillen in verband met deze overeenkomst die niet in der minne kunnen worden 

geschikt, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het 

arrondissement Den Haag, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschilbeslechting 

overeenkomen.   

10.2  Voor zover voor partijen kosten voortvloeien uit de procedure, bedoeld in de artikelen 12.3 

tot en met 12.5, draagt iedere partij de eigen kosten.  

 

Artikel 11 Publicatie 

 

11.1 De tekst van deze overeenkomst wordt binnen een maand na ondertekening gepubliceerd in 

de Staatscourant en op de website van INVEST INTERNATIONAL. 

 

Ondertekend in viervoud in PM op PM 

 

 

 

 

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

 

 

 

 

De Minister van Financiën 
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Nederlandse Financierings-Maatschappij Ontwikkelingslanden N.V. 

 

 

 

 

INVEST INTERNATIONAL B.V. 
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Bijlage Algemene Investeringscriteria en Doeleinden  
 

Deel A: Doeleinden 
 

Het doel van de organisatie is vastgelegd in art. 3 van de Machtigingswet: “Invest International 

heeft tot doel ondersteuning te bieden voor op het buitenland gerichte activiteiten van 

ondernemingen en internationale projecten die een bijdrage leveren aan de Nederlandse 

economie, waaronder internationale projecten die voorzien in oplossingen voor wereldwijde 

vraagstukken. Invest International ontplooit haar activiteiten additioneel aan de markt, door 

middel van financiering en projectontwikkeling.” 

Invest International draagt bij aan het verbeteren van de internationale concurrentiepositie en het 

verdienvermogen van de Nederlandse economie, en aan een toename van de export en het aantal 

ondernemingen dat succesvol internationaliseert, met positieve effecten voor de werkgelegenheid 

in Nederland. Invest International richt zich daarbij expliciet ook op midden- en kleinbedrijven en 

startups. De organisatie werkt dit uit in haar strategisch plan.  

 

Het Nederlandse bedrijfsleven is bij uitstek is gepositioneerd om met innovatieve oplossingen bij te 

dragen aan wereldwijde vraagstukken. Daartoe worden de Sustainable Development Goals (SDG’s) 

en de Overeenkomst van Parijs als leidraad gehanteerd. Op deze wijze kunnen het 

verdienvermogen van de Nederlandse economie en het leveren van een bijdrage aan wereldwijde 

vraagstukken elkaar versterken. Invest International neemt de wijze waarop ze bijdraagt aan de 

verschillende SDG’s op in het strategisch plan en toont op dit vlak ambitie. 

 

De SDG’s lopen tot 2030. Als onderdeel van de in de wet vastgelegde evaluatie van Invest 

International, zeven jaar na oprichting, zal worden bezien welk kader na 2030 als leidraad zal 

worden gebruikt voor het leveren van een bijdrage aan wereldwijde vraagstukken.  

 

Platformorganisatie / één loket  

Invest Internationaal zal opgezet worden volgens de één loket-gedachte: de potentiële klant kan 

met alle vragen op het gebied van financiering bij één loket terecht. Die klant is zowel het 

Nederlandse bedrijfsleven dat vragen heeft over financiering van internationale activiteiten, als de 

buitenlandse publieke instellingen waar Invest International mee te maken zal krijgen.  

 

Om invulling te kunnen geven aan de platformfunctie zal Invest International 

samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met partijen die gelijkenissen hebben t.a.v. 

doelstellingen en doelgroep, zoals RVO, FMO, Atradius Dutch State Business en Invest-NL. In deze 

overeenkomsten kunnen afspraken worden gemaakt over bijv. (i) het doorverwijzen van klanten, 

(ii) onderlinge afstemming en verdeling van taken en (iii) het gebruikmaken van elkaars kennis en 

expertise.  

 

Deel B: Algemene Investeringscriteria 
 

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Bij het bepalen van het IMVO-beleid dienen de OESO-richtlijnen voor multinationale 

ondernemingen, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) en de IFC 

Performance Standards als uitgangspunt. Invest International zal hierbij ambitie tonen.  

 

Tot het beleid hoort in ieder geval dat voordat een bedrijf steun ontvangt vanuit Invest 

International, het dient te verklaren dat het de OESO-richtlijnen onderschrijft en hiernaar handelt. 

Invest International dient op passende wijze na te gaan of de afnemer in kwestie inderdaad kan 

laten zien conform OESO-richtlijnen te opereren.  
 

Seksuele uitbuiting, misbruik en intimidatie 

De organisatie zal passende maatregelen nemen om wangedrag en/of onregelmatigheden op de 

gebieden van seksuele uitbuiting, misbruik en intimidatie te voorkomen. De organisatie zal snel en 
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gepaste actie ondernemen indien zich aanwijzingen of vermoedens van dergelijk wangedrag en/of 

onregelmatigheden voordoen. De aandeelhouders worden hierover ingelicht.  

 

Mogelijk maken private financiering  

Invest International zal zich inzetten om middels haar operaties aanvullende (private) 

financieringen mogelijk te maken om zo de effectiviteit van haar middelen te maximaliseren.  

 

Uitsluitingslijst 

Invest International hanteert een eigen uitsluitingslijst gebaseerd op de uitsluitingslijst van FMO en 

de invulling die daaraan wordt gegeven in het financieringsinstrumentarium van BHOS. 

 

Klimaatbeleid 

Invest International zet ambitieus in op het vergroenen van investeringen in lijn met de doelen 

van het Klimaatakkoord van Parijs, waarbij de financiering van steenkolenprojecten of de 

exploratie en ontwikkeling van nieuwe voorraden olie en gas in het buitenland wordt uitgesloten. 

 

Rapportage 

Invest International zal indicatoren ontwikkelen die de bijdrage van haar activiteiten aan de 

Nederlandse economie en aan wereldwijde vraagstukken inzichtelijk maken, en zal, naast over de 

financiële resultaten, ook hierover rapporteren als onderdeel van de reguliere rapportages zoals 

nader gespecificeerd in de wet en MvT. De doelmatigheid en doeltreffendheid van de 

taakuitoefening van Invest International maken hier tevens onderdeel vanuit. De bijdrage aan de 

Nederlandse economie en wereldwijde vraagstukken zal ook onderdeel uitmaken van de 

meerjaarlijkse evaluaties van Invest International, die eveneens zijn vastgelegd in de wet. Invest 

International zal daarnaast als onderdeel van haar reguliere rapportages, ook rapporteren over de 

uitvoering van haar IMVO-beleid en haar klimaatbeleid, waarvan de hoofdlijnen worden vastgelegd 

in het strategisch plan.  

 

 

  


