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Nr. 29  BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 20 juli 2016 

Conform de toezegging in uw kamerdebat over Venezuela van 30 juni jl. 
(Handelingen II 2015/16, nr. 103, Venezolaanse verkiezingen) informeer ik 
uw Kamer, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, over de 
arbitrageprocedure die door ConocoPhillips B.V. is aangespannen tegen 
Venezuela onder de investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO) tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden en Venezuela. Hierbij wordt specifiek 
ingegaan op de door het Kamerlid Van Bommel gestelde vragen. 

De IBO tussen Nederland en Venezuela is per 1 november 2008 beëindigd. 
Investeringen gedaan voor de opzegging worden voor een periode van 
vijftien jaar beschermd. In reactie op Kamervragen (Aanhangsel Hande-
lingen II 2015/16, nr. 3232) is aangegeven dat alle bedrijven die zich in 
Nederland als rechtspersoon hebben gevestigd en een investering hebben 
gedaan in een land waarmee Nederland een IBO heeft afgesloten, in dit 
geval Venezuela, een beroep kunnen doen op de IBO. Dit geldt ook voor 
ConocoPhillips B.V. 

Aandacht verdient in dit kader het gebruik van deze verdragen door 
Nederlandse investeerders die hier geen substantiële bedrijfsactiviteiten 
verrichten. Zoals aangegeven in de brief van 25 juni 2014 in reactie op de 
motie Van Ojik (Kamerstuk 21501–02, nr. 1397), is het gebruik van een IBO 
door een bedrijf dat geen substantiële bedrijfsactiviteiten verricht 
onwenselijk. Dit is een van de punten die Nederland zal herzien bij de 
modernisering van de IBO’s. Onder de IBO met Venezuela geldt dit 
vereiste nog niet. ConocoPhillips B.V. heeft zich sinds 2006 gevestigd in 
Nederland en ontplooide zij substantiële economische activiteiten in de 
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gaswinning in Nederland,1 waaronder in de Eemshaven en in de 
Noordzee. 

Uit informatie van de UNCTAD blijkt dat er 36 zaken tegen Venezuela 
bekend zijn, waaronder een claim van ConocoPhilips B.V.2 Deze claim 
werd op 13 december 2007 ingediend vanwege vermeende schending van 
de IBO tussen Nederland en Venezuela naar aanleiding van maatregelen 
die Venezuela heeft genomen om drie grote olieprojecten te nationali-
seren. ConocoPhillips B.V. claimt onder andere zonder een redelijke 
compensatie te zijn onteigend en eist hiervoor een compensatie van 30,3 
miljard US dollar. Deze zaak is aanhangig gemaakt bij het International 
Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). In de zaak is nog 
geen uitspraak gedaan over de toewijzing van de claim. 

Nederland is geen partij bij het geschil en is niet betrokken bij de 
procedure. Meer informatie over de zaak, tussentijdse vonnissen en de 
status van de procedure is te vinden op de website van ICSID.3 

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
E.M.J. Ploumen

1 ConocoPhillips jaaropgave 2006, via: www.conocophillips.com/investor-relations/company-
reports/Documents/SMID_394_IR_CompanyReports_AR_Archive_2006_English.pdf

2 UNCTAD IIA Issue note, no. 2: Investor-State Dispute Settlement: Review of Developments in 
2015

3 Database ICSID, via: https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/
casedetail.aspx?CaseNo=ARB/07/30&tab=DOC
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