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Nieuwsbericht:
Ruim 12.500 extra banen dankzij buitenlandse investeringen
Den Haag, 25 januari 2018 – 357 buitenlandse bedrijven zoals Netflix, Merck
Performance Materials en Jellice zorgden afgelopen jaar voor 12.686 extra
banen in Nederland. Samen waren deze bedrijven goed voor 1,67 miljard
euro aan investeringen in onze economie. Deze banen en investeringen zijn
binnengehaald door het collectief Invest in Holland dat bestaat uit de
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), het agentschap voor
buitenlandse investeringen van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (EZK) en verschillende regionale partners.
Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat: “De aanwezigheid van buitenlandse bedrijven is
belangrijk voor ons land. 1,4 miljoen Nederlanders hebben direct of indirect een baan dankzij deze
bedrijven. De mooie NFIA jaarcijfers bevestigen dat we baat hebben bij een goed investeringsklimaat.
Onze hoogopgeleide bevolking, goede infrastructuur, fijne woon- & leefomstandigheden en
concurrerend fiscaal klimaat trekken buitenlandse bedrijven en hun werknemers aan. Voor onze
toekomstige economische groei en werkgelegenheid is het belangrijk dat het Nederlandse
vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft. Daar profiteren we allemaal van.”
Het werk van het NFIA valt mede onder verantwoordelijkheid van minister Kaag voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS): “Nederland heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat
en de Nederlandse economie staat er goed voor. Ook met het oog op de Brexit is er een toenemende
interesse van internationale bedrijven om activiteiten naar Nederland te verschuiven of zich in
Nederland te vestigen. Het is dan ook belangrijk dat de NFIA, de Nederlandse ambassades en het
postennetwerk Nederland in het buitenland op de kaart blijven zetten.”
Distributiecentra en hoofdkantoren
De NFIA is binnen Invest in Holland verantwoordelijk voor 8.158 van de 12.686 banen. In 2017 wist
de NFIA 224 buitenlandse investeerders naar Nederland te halen, samen goed voor 1,23 miljard euro
aan investeringen. Uit de NFIA-cijfers blijkt verder dat de meeste nieuwe banen in distributiecentra
(1.864), op hoofdkantoren (1.345), marketing & sales-kantoren (1.316), R&D (1.259) en
productielocaties (1.081) ontstaan. Zo breidde Netflix haar Europees hoofdkantoor in Amsterdam uit
met een klantcontactcentrum van 400 banen, investeerde Merck Performance Materials voor 15
miljoen euro in haar productiefabriek voor zogenoemd liquid crystal glass in Veldhoven en liet de
Japanse gelatineproducent Jellice haar productiefabriek in Emmen doorgroeien, goed voor 25 banen.
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VS zorgt voor meeste banen
De meeste ‘buitenlandse’ banen zijn, net als in 2016, gecreëerd door bedrijven uit de Verenigde
Staten. Afgelopen jaar ging het om 2.516 banen, die gepaard gaan met 110 miljoen euro aan
investeringen, zo blijkt uit de cijfers van de NFIA. Ook bedrijven elders uit Europa leveren veel banen
op (in totaal 2.879), waaronder het VK (872 banen). Aziatische bedrijven uit Japan en India zorgden
respectievelijk voor 655 en 423 banen. In de creatieve industrie kwamen er in 2017 het meeste
banen bij door buitenlandse investeringen, in totaal ging het om 2.126 banen. De lijst van extra
banen per sector bestaat verder uit agrifood (1.788 banen), ICT (1.219 banen), life sciences &
gezondheid (600 banen) en de zakelijke dienstverlening (457 banen).
Brexit
Binnen het Invest in Holland-netwerk, was er afgelopen jaar speciale aandacht voor Brexit. De NFIA
heeft met ruim 200 buitenlandse bedrijven contact die een mogelijke overstap naar Nederland
overwegen naar aanleiding van de Brexit. Veel bedrijven kiezen er, door de bestaande
onduidelijkheid over de nieuwe relatie tussen het VK en de EU, nog voor om te wachten voordat ze
hun toekomstplannen bekend maken. In 2017 maakten 18 bedrijven een Brexit-gerelateerde
overstap naar Nederland. Zij zijn goed voor 483 banen en een bedrag van 19 miljoen euro aan
investeringen in onze economie. In deze resultaten is de komst van het Europees
Geneesmiddelenbureau EMA naar Amsterdam nog niet opgenomen. Ook hier was de NFIA bij
betrokken.
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Resultaten NFIA in 2017
De NFIA is in 2017 actief betrokken geweest bij de realisatie van 224 projecten in totaal. Het hiermee
gemoeide investeringsbedrag bedraagt € 1,23 miljard en de projecten leveren 8.158 banen op.

De NFIA boekt een investeringsproject als resultaat wanneer het van de buitenlandse investeerder
een zogeheten ondertekende bevestigingsbrief heeft ontvangen. Het bedrijf geeft daarin aan welk
investeringsbedrag met het project is gemoeid en hoeveel directe arbeidsplaatsen het binnen drie
jaar verwacht te realiseren, aangevuld met informatie over behoud van arbeidsplaatsen.
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Resultaten NFIA 2008-2017
Aantal buitenlandse investeringsprojecten op jaarbasis over de periode 2008-2017

Aantal directe banen op jaarbasis over de periode 2008-2017
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Investeringsbedragen in € miljoen op jaarbasis over de periode 2008-2017

Het uitzonderlijk hoge investeringsbedrag voor 2009 valt grotendeels toe te schrijven aan:
 een investering van € 2 miljard door het Duitse energiebedrijf RWE in een kolencentrale
in de Eemshaven
 een investering van € 670 miljoen door Neste Oil uit Finland in een productiefaciliteit
voor biodiesel in Rotterdam
Het uitzonderlijk hoge investeringsbedrag voor 2014 valt grotendeels toe te schrijven aan:
 een investering van ruim € 1,6 miljard door het Canadese Northland Power in offshore
windpark Gemini, 85 kilometer uit de Groningse kust
 een investering van € 600 million door het Amerikaanse Google in een data center in de
Groningse Eemshaven
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Resultaten NFIA: herkomst van projecten en banen
Aantal projecten naar continent van herkomst 2016-2017

Aantal banen naar continent van herkomst 2016-2017
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Resultaten NFIA: projecten en banen naar activiteiten
Aantal projecten naar activiteit 2016-2017 (> 10 projecten per activiteit)

Aantal banen naar activiteit 2016-2017 (> 200 banen per activiteit)
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Resultaten NFIA: projecten en banen naar sectoren
Aantal projecten naar sectoren 2016-2017 (> 10 projecten per sector)

Aantal banen naar sectoren 2016-2017 (> 200 banen per sector)
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Netherlands Foreign Investment Agency
De NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat. De NFIA helpt en adviseert bedrijven uit het buitenland bij het
opzetten, uitrollen en/of uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. De NFIA richt
zich daarnaast op de promotie van Nederland in het buitenland als een land met een aantrekkelijk
investerings- en vestigingsklimaat en speelt een actieve rol bij het in stand houden daarvan.
De NFIA richt zich op alle buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen of hun activiteiten willen
uitbreiden in Europa en waarvoor Nederland een geschikte locatie kan zijn. In de 40 jaar van haar
bestaan heeft de NFIA meer dan 4.000 ondernemingen uit bijna 50 landen ondersteund bij het
opzetten dan wel uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. Daartoe behoren
onder meer Astellas, Boeing, Bombardier, Bosch, Daewoo, Danone, Dow, Fujifilm, Eastman Chemical,
Heinz, Hitachi, Netflix, SABIC, Samsung, Saudi Aramco, Siemens, Stryker, Tata Consultancy Services en
TAQA.
Tot de services en ondersteuning die de NFIA buitenlandse ondernemingen kan bieden behoren
onder meer :
 Het snel en vertrouwelijk verschaffen van up-to-date informatie over Nederland, Nederlandse
wet- en regelgeving en mogelijke incentives van de Nederlandse overheid
 Het bieden van persoonlijke begeleiding, o.a. bij het (be)zoeken van vestigingslocaties
 Het in contact brengen van buitenlandse ondernemingen met relevante zakelijke partners en
overheidsinstanties
 Het bieden van concrete oplossingen die vestiging in Nederland vereenvoudigen en
optimaliseren
 Het bijdragen aan het behouden en verbeteren van het Nederlandse investerings- en
vestigingsklimaat
De NFIA heeft lokale kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten,
Israël, de Verenigde Staten, Canada, Japan, Korea, China, Taiwan, India, Singapore, Maleisië,
Thailand, Brazilië en Zuid-Afrika. Daarnaast werkt de NFIA samen met Nederlandse ambassades,
consulaten-generaal en andere organisaties die de Nederlandse overheid in het buitenland
vertegenwoordigen, alsook met een uitgebreid netwerk van binnenlandse partners.
Onder de noemer Invest in Holland bundelt de NFIA sinds 2015 krachten met verschillende regionale
partners in Nederland. Het netwerk profileert Nederland in het buitenland als een aantrekkelijk land
om te investeren of een vestiging te openen, en het helpt geïnteresseerde investeerders bij het
opzetten en uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland.
Meer informatie op www.investinholland.com.
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Directe buitenlandse investeringen in Nederland
De Nederlandsche Bank (DNB) registreert alle directe buitenlandse investeringen in Nederland. Tot
deze directe investeringen worden de transacties gerekend die samenhangen met de verwerving van
aandelenkapitaal door buitenlandse ondernemingen in Nederlandse ondernemingen (door
oprichting, fusie of overname) met als doel zeggenschap in het bestuur van de onderneming te
verkrijgen. Verder behoren daartoe alle overige financiële transacties tussen gelieerde
ondernemingen (leningen, ingehouden winsten, mutaties in onderlinge rekeningen-courant), evenals
de aan- en verkopen van onroerend goed.
De NFIA houdt zich voornamelijk bezig met dat deel van de transacties dat betrekking heeft op
zogenaamde ‘footloose’ investeringsprojecten. Bij een 'footloose' investeringsproject worden bij de
locatiekeuze locaties in verschillende landen in overweging genomen. De investeringen hebben
vooral te maken met de oprichting van een Nederlandse vestiging van een buitenlands bedrijf.
'Footloose' projecten kunnen zowel ‘greenfields’ (eerste vestigingen) als ‘brownfields’ (aanpassingen
en/of verbeteringen van bestaande vestigingen) zijn. De NFIA is echter zeer beperkt betrokken bij
fusies en overnames die de hoofdmoot vormen van de directe buitenlandse investeringen zoals
gemeten door de DNB.
Het aandeel van de 'footloose' projecten in de totale directe buitenlandse investeringen in Nederland
varieert tussen de 2% en 5%, afhankelijk van de kapitaalintensiteit van de projecten. Naast de
financiële stroom leveren echter juist deze projecten belangrijke extra toegevoegde waarde in
termen van onder meer werkgelegenheid, een extra impuls aan innovatie en onderzoek en
versterking van Nederland als ‘gateway to Europe’.

13

Invest in Holland resultaten 2017
Acquirerend Nederland, bestaande uit de NFIA en haar regionale acquisitiepartners, heeft het
afgelopen jaar gezamenlijk 357 buitenlandse investeringsprojecten binnen gehaald voor ons land.
Deze projecten zijn goed voor een geschatte totale investering van € 1,67 miljard in de Nederlandse
economie en 12.686 banen

Invest in Holland projecten naar continent van herkomst 2016-2017
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Partners in Invest in Holland
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