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Geachte heer Kamp, 

 

De leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Economische Zaken heb-

ben met belangstelling kennisgenomen van het antwoord van de vice-voorzitter van de Europe-

se Commissie d.d. 24 april 2013 op de vragen die deze leden aan de Europese Commissie had-

den gesteld op 5 oktober 2012.1 In de antwoorden van de Europese Commissie zien zij aanlei-

ding enkele nadere vragen aan de regering te stellen. Alhoewel de beweegreden tot het stellen 

van de vragen aan de Commissie het specifieke onderwerp betrof van een Verordening inzake 

financiële aansprakelijkheid bij investeringsgeschillen van investeerders uit derde landen, gaat 

het hier in feite ook om het meer algemene en voor Nederland zeer belangrijke onderwerp van 

het beleid inzake buitenlandse investeringen - in het bijzonder dat betreffende bilaterale inves-

teringsovereenkomsten. Deze leden vragen de regering of zij de inschatting van de Europese 

Commissie deelt dat er een kader tot stand is gebracht om “een vlotte overgang van bilaterale 

verdragen van de lidstaten naar EU-overeenkomsten te waarborgen”? Zij merken op dat er wei-

nig of geen meningsverschil zal kunnen bestaan over de rechtsgrondslag van artikel 207, lid 1 

als rechtsgrondslag voor een gemeenschappelijk beleid inzake buitenlandse directe investerin-

gen als onderdeel van de gemeenschappelijke handelspolitiek - een terrein waar de EU exclusief 

bevoegd is. Blijkens de antwoorden is de Commissie van mening dat de EU ook exclusieve be-

voegdheid heeft ten aanzien van indirecte buitenlandse investeringen, ook wel portfolio-

investeringen genaamd. De Commissie voert als rechtsgrondslag voor deze exclusieve bevoegd-

heid het algemene artikel 63 VWEU aan, terwijl in de vragen van de leden van de Eerste Kamer 

aan de Europese Commissie artikel 64, lid 2 VWEU genoemd wordt, dat in een gedeelde be-

voegdheid van de Unie en de lidstaten voorziet. De leden van de commissies zouden graag een 

reactie van de regering op deze opvatting van de Europese Commissie vernemen, mede in het 

licht van de kritische beoordeling van het EU-voorstel voor deze verordening in het BNC-fiche 

d.d. 31 augustus 2012. 

 

  

                                                
1 Kamerstukken I 2012/13, 33.433, respectievelijk letters C en A. 
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Deze leden hebben voorts nog enkele vragen naar aanleiding van de uitkomst van de parlemen-

taire behandeling van het voorstel in het Europees Parlement (EP).2 Ten behoeve van deze be-

handeling heeft de commissie internationale handel (INTA) van het EP een onderzoek gelast 

door externe deskundigen (Tietje e.a.)3. Deelt de regering de conclusies van dit onderzoeksrap-

port? Hoe beoordeelt de regering de reactie van dr. Jan Kleinheisterkamp4 op deze studie van 

professor Tietje? Bij de behandeling afgelopen maart heeft het EP het voorstel op enkele punten 

wezenlijk geamendeerd. Hoe beoordeelt de regering amendement nummer drie, dat ISDS per 

investeringsovereenkomst afhankelijk maakt van een welbewuste en geïnformeerde keuze, die 

bij elke overeenkomst een afzonderlijk politieke en economische rechtvaardiging behoeft? Hoe 

beoordeelt de regering amendementen vier en vijf, die de bescherming van buitenlandse inves-

teerders afbakenen en begrenzen tot het niveau van Uniewetgeving en nationale wetgeving? 

 

De leden van de commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Economische Zaken zien uw 

reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag binnen vier weken.  

 

Namens de commissies, 

 

Hoogachtend, 

   

 

Mr. A. Broekers-Knol   Prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heynert 

Voorzitter van de vaste commissie voor  Voorzitter van de vaste commissie voor  

Veiligheid en Justitie    Economische Zaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-
0124&language=EN>. 
3 Dr. Christian Tietje e.a., Responsibility in investor-state arbitration in the EU, policy department DG 
external policies, European Parliament, 2012. 
4 Dr. Jan Kleinheisterkamp, Managing financial responsibility for investor claims under EU investment 
agreements: Comments on the Commission proposal for a Regulation – COM(2012) 335 final and Professor 
Tietje’s study on the draft Regulation, < http://ssrn.com/abstract=2222580>, december 2012.  
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