
Aan: De minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking Mevrouw Sigrid Kaag

Betreft: 50 jaar ISDS en herziening Nederlandse Model BITs

Amsterdam, 21 maart 2018
Geachte minister Kaag,

De afgelopen twee maanden hebben Both ENDS, Milieudefensie, SOMO en Transnational Institute
een  publiekscampagne  gevoerd  over  50  jaar  Investor-to-State-Dispute-Settlement  (ISDS).  Als
onderdeel daarvan zijn twee rapporten en een publieksbrochure uitgebracht, is er in de media, in de
maatschappij en in de Tweede Kamer over dit onderwerp gediscussieerd en is er aan u door 11.359
mensen  per  brandbrief  gevraagd  een  einde  te  maken  aan  het  ISDS-systeem,  waaronder  273
internationale  steunbetuigingen.  Daarnaast  heeft  het  Europees  Hof  van  Justitie  op  6  maart  de
verregaande uitspraak gedaan in de zaak tussen Achmea en Slovenië, die inhoudt dat ISDS in strijd
is met de EU-verdragen. 

U  heeft,  in  antwoord  op  vragen  van  verschillende  Kamerleden  en  in  contacten  met  onze
organisaties,  gemeld  dat  Nederland  op  het  punt  staat  haar  model  Bilaterale
Investeringsovereenkomsten (BITs) te herzien. U heeft daarbij al toegezegd dat brievenbusbedrijven
in de toekomst geen toegang meer kunnen krijgen tot de arbitragetribunalen via BITs die Nederland
afsluit.  Daarnaast  heeft  u  aangegeven  dat  wat  u  betreft  voor  OESO-landen  bescherming  van
investeringen  via  ISDS  niet  nodig  is.  We  zijn  verheugd  dat  u  een  aantal  van  de  door  ons
gesignaleerde  problemen  met  ISDS  erkent  en  concreet  aan  de  slag  te  gaan  met  een  serieuze
herziening van deze BITs. Wij zien dan ook reikhalzend uit naar de publicatie van de nieuwe model-
BIT tekst voor de aangekondigde publieksconsultatie.

Concreet willen we u vragen om de 11.000 brievenschrijvers te beantwoorden door uw reactie te
geven op het pleidooi uit deze e-mails. We vatten het nog even samen: Maak een einde aan de
speciale rechten voor multinationals, maak een einde aan verdragen zonder verplichtingen voor
multinationals om zich netjes te gedragen en maak een einde aan claimrechtbanken waar alleen
multinationals en miljonairs claims kunnen indienen. 
Daarnaast zijn wij graag bereid om inhoudelijk met u en uw ministerie van gedachten te blijven
wisselen  over  hoe  Bilaterale  Investeringsverdragen  kunnen  worden  omgevormd  van  een
machtsmiddel  voor  transnationale  ondernemingen  naar  een  instrument  om  handelsbelangen  in
evenwicht te brengen met de belangen van mens, dier en milieu. 

Wij hopen dat Nederland onder uw ministerschap na 50 jaar een einde maakt aan ISDS en hopen
met u een toekomstgericht, nieuw investeringsverdrag te verwelkomen dat een antwoord is op de
uitdagingen van deze tijd. 

Met vriendelijke groet,

Daniëlle Hirsch Both ENDS
Marieke van Doorn Coalitie Duurzame en Eerlijke Handel
Freek Bersch Milieudefensie
Bart-Jaap Verbeek SOMO
Niels Jongerius Transnational Institute


