
Tweede Kamer, 64e vergadering - Dinsdag 19 maart 2019 

 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Modeltekst 
investeringsakkoorden, 

te weten: 

- de motie-Alkaya c.s. over de onwenselijkheid van ISDS-clausules (34952, nr. 46); 
verworpen 
- de motie-Alkaya/Diks over uitbreiding van de "denial of benefits"-bepaling (34952, 
nr. 47); verworpen 
- de motie-Alkaya/Diks over aanpassing van het modelverdrag (34952, nr. 48); verworpen 
- de motie-Van Raan/Alkaya over schrappen van de investor-to-state-investeringsbijdrage 
(34952, nr. 49); verworpen 
- de motie-Smeulders c.s. over bindende regels voor de definitie van "brievenbusfirma" 
(34952, nr. 50); verworpen 
- de motie-Smeulders c.s. over openbaar maken van uitkomsten van mediation bij 
geschillenbeslechting (34952, nr. 51); aangenomen 
- de motie-Smeulders c.s. over openstellen van geschillenbeslechting voor andere 
belanghebbenden (34952, nr. 52); verworpen 
- de motie-Van Haga/Amhaouch over beschikbaar stellen aan het mkb van advies en 
expertise over internationale arbitragezaken (34952, nr. 53); aangenomen 
- de motie-Moorlag c.s. over pleiten voor toegang voor derden bij het multilateraal 
investeringshof (34952, nr. 54); verworpen 
- de motie-Moorlag c.s. over naleving van OESO-richtlijnen als vast onderdeel van het 
afwegingskader (34952, nr. 55); aangenomen 
- de motie-Bouali/Van den Hul over vrouwenrechten inbrengen in onderhandelingen over 
investeringsakkoorden (34952, nr. 56). aangenomen 

(Zie vergadering van 13 maart 2019.) 

De voorzitter: 
De motie-Alkaya/Diks (34952, nr. 48) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat in artikel 7, lid 2 en artikel 23 van het modelverdrag het belang van richtlijnen 
voor multinationale ondernemingen van de OESO en de Verenigde Naties worden genoemd; 

constaterende dat beide verwijzingen een vrijwillig karakter hebben, en er respectievelijk wordt 
gezegd dat staten investeerders kunnen aanmoedigen om vrijwillig ("voluntarily") de richtlijnen 
toe te passen, en dat een tribunaal de richtlijnen mag ("may") meewegen bij een oordeel; 

verzoekt de regering in artikel 7, lid 2 het woord "vrijwillig" ("voluntarily") te schrappen; 

verzoekt de regering tevens in artikel 23 het woord "mag" ("may") te vervangen door "wordt 
verwacht" ("is expected to"), 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 



Zij krijgt nr. ??, was nr. 48 (34952). 

De motie-Smeulders c.s. (34952, nr. 51) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat in de modelovereenkomst voor nieuwe bilaterale handelsakkoorden is 
opgenomen dat investeringsgeschillen bij voorkeur door middel van mediation worden opgelost; 

overwegende dat mediation wenselijk kan zijn, maar dat voorkomen moet worden dat via 
mediation schimmigheid ontstaat over concessies die door staten worden gedaan aan 
investeerders en dat zo onduidelijk is welke invloed investeerders hebben op overheidsbeleid; 

verzoekt de regering in de modelovereenkomst voor nieuwe handelsakkoorden op te nemen dat 
de uitkomsten van mediation bij geschillenbeslechting in de regel openbaar worden voor zover 
geen sprake is van vertrouwelijke informatie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. ??, was nr. 51 (34952). 

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Alkaya c.s. (34952, nr. 46). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 
50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties 
ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Alkaya/Diks (34952, nr. 47). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de 
ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties 
ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Alkaya/Diks (34952, nr. ??, was nr. 48). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de 
SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van 
de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Raan/Alkaya (34952, nr. 49). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de 
PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is verworpen. 



In stemming komt de motie-Smeulders c.s. (34952, nr. 50). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 
50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties 
ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Smeulders c.s. (34952, nr. ??, was nr. 51). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 
50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie 
hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Smeulders c.s. (34952, nr. 52). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 
50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij 
is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Haga/Amhaouch (34952, nr. 53). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, 
de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Moorlag c.s. (34952, nr. 54). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 
50PLUS en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Moorlag c.s. (34952, nr. 55). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 
50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de 
leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bouali/Van den Hul (34952, nr. 56). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 
50PLUS, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de 
leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

 


