
Deadline BIT met Zuid-Afrika op 1 november 2013 

Een jaar na het einde van de Apartheid sloten Zuid-Afrika en Nederland een Bilaterale 

Investeringsovereenkomst, een BIT. De bedoeling was de economische relatie uit te breiden en te 

versterken, de uitwisseling van kapitaal en technologie te bevorderen en de economische groei van 

beide landen te versterken[1]. De BIT heeft in de praktijk niet het resultaat gebracht dat ervan werd 

verwacht. 

Omstreden 

Tegenwoordig zijn BIT’s omstreden en zeker het type BIT dat tussen Zuid-Afrika en Nederland is 

afgesloten [2]. De angel zit ‘m hierin: buitenlandse investeerders hebben het privilege op grond van 

een BIT te klagen bij weinig bekende ‘arbitrage-instituten’. Ze kunnen dat doen als ze vinden dat hun 

belangen zijn geschaad door beslissingen van de overheid in het land waar zij investeren. Dit soort 

arbitrage-instituten heeft een twijfelachtige reputatie en de agressieve claimindustrie die daarbij is 

ontstaan, belemmert regeringen om besluiten te nemen in het voordeel van het publieke belang [2]. 

Een binnenlandse investeerder moet zijn recht zien te halen via de gewone rechter.  

De BIT tussen Zuid-Afrika en Nederland bestrijkt veel onderwerpen en het “schaden van het belang 

van een investeerder” kan heel breed worden uitgelegd. In Artikel 1 van de BIT wordt een investering 

geformuleerd als “zakelijke rechten met betrekking tot alle soorten vermogensbestanddelen en recht 

op iedere prestatie die economische waarde heeft”. Dat betekent dat Zuid-Afrikaanse investeerders 

de Nederlandse Staat aansprakelijk kunnen stellen in het geval zij menen dat bijvoorbeeld hun merk 

waarde heeft verloren of andere immateriële waarden zijn geschonden door Nederlands beleid [3]. 

Enorm verstrekkende werking 

Wat voor Zuid-Afrikaanse investeerders in Nederland geldt natuurlijk ook voor Nederlandse 

investeerders in Zuid-Afrika. Sterker nog, elke buitenlandse investeerder van over de hele wereld 

met een vertegenwoordiging in Nederland (dus ook alle soorten brievenbusmaatschappijen) kan zijn 

rechten onder deze BIT in Zuid-Afrika laten gelden. De investeringsrelatie tussen Zuid-Afrika en 

Nederland is asymmetrisch. De OECD cijfers van 2011 geven een Nederlands belang aan van $2 

miljard in Zuid-Afrika en een Zuid-Afrikaans belang van $67 miljoen.  

De BIT tussen Zuid-Afrika en Nederland heeft als voorbeeld gediend voor BIT’s tussen andere landen 

en het is niet verwonderlijk dat vanwege de beperking van beleidsvrijheid van regeringen steeds 

meer landen ze nu willen wijzigen of zelfs afschaffen. Voorbeelden daarvan zijn Venezuela (dat de BIT 

met Nederland in 2008 beëindigde), Ecuador (dat in 2008 negen 9 BIT’s beëindigde) en Bolivia (dat 

de BIT met de VS in 2011 stopte. De beëindiging van Bolivia’s BIT met Nederland heeft een 

onduidelijke status [4]).  

De BIT tussen Zuid-Afrika en Nederland is een bijzondere 

Alle BIT’s hebben een artikel waarin het einde van de overeenkomst is geregeld. In de ZA/NL BIT is 

dat op een bijzondere manier gedaan. Normaal gesproken kan een BIT altijd worden opgezegd, 

waarna de overeenkomst een half jaar later eindigt. Maar in het geval van de ZA/NL BIT is dat heel 

anders: als Zuid-Afrika de overeenkomst niet vóór 1 november 2013 opzegt blijft hij nog tien jaar 

geldig. Dat betekent dat de BIT niet alleen huidige investeringen beschermd maar ook die tot mei 

2024 worden gedaan. En dat is nog niet alles. 



 

Survival clause 

De ZA/NL BIT heeft een zogenaamde ‘Survival Clause’ [5]. Artikel 14.3: “Ten aanzien van 

investeringen die zijn gedaan voor de datum van beëindiging van dit Verdrag, blijven de voorgaande 

artikelen van kracht gedurende een tijdvak van vijftien jaar vanaf die datum.” Dat betekent dat als de 

Nederlandse regering de BIT niet vóór 1 november 2013 opzegt, Nederland nog tot mei 2039 aan dit 

verdrag vastzit. Wat de toekomstige beslissingen van Den Haag ook zullen zijn, buitenlandse 

investeerders kunnen Nederland onder de BIT tot die tijd aansprakelijk stellen voor geleden schade. 

Als Nederland wel opzegt is de BIT nog tot 2029 van kracht.  

Langzaam vindt het idee in Nederland ingang dat BIT’s niet zo handig zijn. Schrikbeeld is België. Dat 

land dreigt nu vanwege de BIT met China $2 miljard aan China te moeten betalen aan een Chinese 

verzekeringsmaatschappij. De Chinezen vinden dat de manier waarop België Fortis Bank heeft gered, 

schade heeft toegebracht aan hun investering [6]. 

Wat hebben we er eigenlijk aan? 

Misschien komt het besef dat BIT’s eigenlijk in niemands belang zijn in Nederland te traag op gang. 

Dat zou betekenen dat Nederland de overeenkomst met Zuid-Afrika niet vóór 1 november opzegt. En 

wat gaat Zuid-Afrika doen? In tegenstelling tot Nederland heeft de Zuid-Afrikaanse overheid, tussen 

2007 en 2010, samen met alle belanghebbenden een uitgebreide beoordeling gemaakt van al hun 19 

BIT’s. Al deze BIT’s zijn uit-onderhandeld en ondertekend voordat de nieuwe grondwet van 1996 van 

kracht werd. Die nieuwe grondwet geeft (net als in Nederland) stevige bescherming aan privébezit en 

investeringen in het land. De beoordeling maakte duidelijk dat BIT’s ouderwets zijn en gevaarlijk voor 

de beleidsvrijheid van de regering en voor het publieke belang. In september vorig jaar liet Zuid-

Afrika aan België en Luxemburg weten dat het de BIT wilde opzeggen en drie maanden geleden kreeg 

Spanje dezelfde boodschap. Het zou mooi zijn als Zuid-Afrika ook de BIT met Nederland voor 1 

november zou opzeggen [7]. 

Wat vindt Both ENDS ervan? 

De positie van Both ENDS is dat bedrijven een ongewenste machtspositie hebben in landen waarin zij 

investeren. Vooral voor ontwikkelingslanden is dit bijzonder negatief.  Bedrijven kunnen kostbare 

claims indienen wanneer wijzigingen in het beleid van die landen, vaak bedoeld om sociale 

ontwikkeling te stimuleren, voor hen minder winst betekenen. Landen zien daardoor soms zelfs af 

van wetgeving. In veel gevallen wordt een handvol advocatenkantoren er steenrijk van. Nederland 

speelt hierin een grote rol, met name door het grote aantal BIT's dat het zogenaamde 'treaty-

shopping' en het indienen van zoveel mogelijk claims mogelijk maakt [8]. 
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NOTEN 

[1] Direct quotation from the Bilateral Investment Treaty between the Netherlands and South Africa. 

The full text of the treaty has been published in the TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER 

NEDERLANDEN JAARGANG 1998 Nr. 162 [90 (1995) Nr. 1] and is available online at: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-1998-162.pdf  

[2] See e.g. Both ENDS news item on an international NGO investment meeting in Brussels 2012: 

"Criticism on international investment treaties"  

http://www.bothends.org/en/News/newsitem/203/NEW-VIDEO-Criticism-on-international-

investment-treaties- , R. van Os and R. Knottnerus "Dutch Bilateral Investment Treaties- A gateway to 

‘treaty shopping’ for investment protection by multinational companies" 

http://somo.nl/publications-en/Publication_3708 or Cecilia Olivet ,"Intra-EU Bilateral Investment 

Treaties-A test for European solidarity" http://www.tni.org/briefing/intra-eu-bilateral-investment-

treaties-test-european-solidarity 

[3] Article 1 of the Dutch Model BIT protects Investors also against the loss of "goodwill". For an 

explanation of the scope and meaning of "Goodwill" as an accounting concept see e.g. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Goodwill_%28accounting%29  

[4] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/documenten-en-

publicaties/rapporten/2010/02/22/ibo-landenlijst.html  

[5] This clause is sometimes also revered to informally as "The Zombie Clause" of BITs since even so 

the treaty has been terminated it remains enforceable under international law for a given period, of 

typically 10-20 years 

[6] For more details on this case which also relates to the rescue of the Dutch ABN AMRO bank see: 

http://www.wunscharb.com/news/chinese-insurer-files-first-investment-treaty-claim-icsid  

[7] This is six month before it has been 15 year in force. The Dutch BIT with South Africa entered into 

force on 1st May 1999 see: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-

ondernemen/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/02/22/ibo-landenlijst.html  

The BIT between South Africa and the Netherlands is not the only one which has these provisions, 

since these are part of the so called Dutch model BIT which can be found here: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/documenten-en-

publicaties/convenanten/2004/08/27/ibo-modelovereenkomst.html      

[8] http://www.tni.org/briefing/profiting-injustice  

 

 

 

 

 


