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De Onteigening van Milieubestuur

Bescherming van buitenlandse investeerders ten koste van

overheidsbeleid

Samenvatting

Wat hebben een Canadees exportverbod op gevaarlijk afval, Californische her-

stelverplichtingen voor de dagmijnbouw en de sluiting van een pastafabriek in

Lima met elkaar gemeen? Dit zijn voorbeelden van overheidsmaatregelen die

leidden tot geschillen tussen investeerders en overheden in internationale invester-

ingsarbitrage. Dat buitenlandse investeerders de nationale overheid van een staat

kunnen dagen voor een internationaal tribunaal is een zeer belangrijke ontwikke-

ling voor internationale betrekkingen en in het internationaal recht. Het gaat in

tegen de heersende veronderstellingen in beide disciplines en kan verstrekkende

gevolgen hebben voor de toekomst van de soevereiniteit van de staat. Toch heeft

dit fenomeen tot voor kort weinig aandacht gekregen in academische en beleid-

skringen.

Investeerders hebben middels twee wegen toegang tot internationale arbitrage:

via bepalingen in overheidscontracten (overeenkomsten tussen een investeerder en

de nationale overheid) en via internationale investeringsverdragen (overeenkom-

sten tussen staten waarbij bescherming wordt geboden voor investeerders die op-

ereren op het grondgebied van een andere staat). De meest voorkomende vorm

van internationale investeringsverdragen is het bilaterale investeringsverdrag. Het

eerste bilaterale investeringsverdrag werd in 1959 gesloten tussen West-Duitsland

en Pakistan. Het aantal verdragen is recentelijk sterk gegroeid: eind 2005 waren

er al bijna 2500 verdragen afgesloten. Daarnaast kunnen internationaal-rechtelijke

bepalingen over investeringsbescherming ook teruggevonden worden in de meer

dan 230 regionale handels- en economische samenwerkingsverdragen.

In de afgelopen tien jaar is er een explosieve groei geweest in het aantal gevallen

van investeringsarbitrage. In november 2006 waren er 255 gevallen van conflicten

tussen investeerders en overheden bekend, waarbij ten minste 70 verschillende lan-

den waren gedaagd. Naast de toename van het aantal geschillen en betrokken over-

heden is er een opvallende ontwikkeling in het soort geschillen dat ontstaat. Het

gaat namelijk niet meer alleen om geschillen over nationalisering of contractbreuk,

maar vaak om maatregelen van overheidsbeleid over gevoelige kwesties zoals de

toegang tot drinkwater, ontwikkeling op heilige plaatsen en de bescherming van

biodiversiteit.

Dit proefschrift verkent de gevolgen van investeringsarbitrage voor een be-
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langrijk beleidsonderwerp: milieubescherming. Auteurs die zelf uit de hoek van

het investeringsrecht komen en rapporteren over de relatie tussen de bescherming

van investeringen en milieubescherming, gaan vaak voorbij aan kwesties die van

wezenlijk belang zijn voor effectieve milieuregelgeving. Daartegenover zijn mi-

lieujuristen niet altijd voldoende op de hoogte van de ingewikkelde kwesties in het

internationale investeringsrecht. Dit proefschrift heeft als doel deze wetenschap-

pelijke lacunes te vullen door middel van een uitgebreide behandeling van zowel

investerings- als milieurecht. Daarnaast voegt het een specifieke politieke dimensie

toe aan een onderwerp dat vaak slechts behandeld wordt door rechtsgeleerden. De

voornaamste theoretische benadering voor dit proefschrift komt voort uit de studie

van internationale betrekkingen en de studie van internationale politieke economie.

In het bijzonder wordt voortgebouwd op kritische studies over globalisering waarin

een neo-Gramsciaans perspectief wordt gehanteerd.

Probleemstelling en Onderzoeksvraag

In de laatste twee decennia is de opvatting dat directe buitenlandse investeringen

van fundamenteel belang zijn bij het verminderen van de kloof tussen arme en rijke

landen diep doorgedrongen in internationale beleidskringen. Directe buitenlandse

investeringen worden ook gezien als een belangrijk aspect voor het bereiken van

duurzame ontwikkeling. Hoewel de benadering van directe buitenlandse investerin-

gen in internationale organisaties en denktanks veelal wordt gezien als kritiekloos,

is er een hevig academisch debat gaande over de relatie tussen investeringen en

ontwikkeling. Nu deze discussie tevens de sociale en milieuaspecten van het vage

concept van duurzame ontwikkeling raakt, is het niet geheel verrassend dat er geen

academische consensus is over de kosten en baten van directe buitenlandse in-

vesteringen.

Sommige wetenschappers betogen dat buitenlandse ondernemingen schone(re)

technologien gebruiken en de hoge standaarden van het thuisland en de interna-

tionaal beste geldende praktijken overnemen, wat zal leiden tot hoogwaardige in-

vesteringen in het gastland. Anderen wijzen er juist op dat hoewel buitenlandse

ondernemingen bekend zijn met deze hoge standaarden en toegang hebben tot de

nieuwste technologieën, het te optimistisch is te veronderstellen dat deze prakti-

jken daadwerkelijk worden toegepast in het land waarin ze opereren. Daarnaast

wordt betoogd dat zelfs wanneer buitenlandse bedrijven schoner werken, zij zo-

danig groter in omvang zijn dan binnenlandse ondernemingen dat ze potentieel

een grotere indruk op het milieu teweegbrengen.

Hoewel het debat over de relatie tussen duurzame ontwikkeling en directe

buitenlandse investeringen nog volop gaande is, lijkt het er op dat het alom aan-

vaard is dat de regelgevende context van de investeringen van wezenlijk belang is.

Aangezien er geen bindende internationale regels zijn voor het gedrag van multina-

tionale ondernemingen blijft het nationale beleid het belangrijkst voor de reguler-

ing van buitenlandse investeringen. Wanneer nationale wetgeving nadelige gevol-

gen heeft voor investeringen, bijvoorbeeld door het verhogen van de kosten van de
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bedrijfsvoering, kan het tot een conflict komen tussen de buitenlandse investeerder

en het gastland. Als een investeerder beschermd wordt door een overheidscontract

of een internationaal investeringsverdrag kan hij reageren door het starten van een

internationale arbitrageprocedure - of het dreigen daarmee. Zulke acties kunnen op

hun beurt gevolgen hebben voor milieubestuur op de korte en de lange termijn.

Dit proefschrift is een analyse van de resultaten van een aantal geschillen tussen

overheden en investeerders op het gebied van milieubeleid. De pleidooien van par-

tijen en beslissingen van arbitragetribunalen in een aantal geschillen zijn hiervoor

bestudeerd. Tevens wordt gekeken naar de invloed van investeringsarbitrage op

schikkingen. Hoewel geschillen in ontwikkelde landen ook worden besproken,

wordt er in het bijzonder aandacht geschonken aan kwesties die van belang zijn

voor ontwikkelingslanden.

Tegen deze achtergrond is de overkoepelende onderzoeksvraag van dit proef-

schrift:

Wat zijn de gevolgen van investeringsbescherming door middel van in-

ternationale investeringsverdragen en overheidscontracten voor milieu-

bestuur, met name in ontwikkelingslanden?

De Praktijk van Investeringsbescherming

De constitutieve, regelgevende en procedurele normen die gevonden kunnen wor-

den in overheidscontracten, internationale investeringsverdragen en arbitragereg-

els vormen samen de transnationale praktijk van investeringsbescherming. Dit is

een hybride publiek-private praktijk die zich tegelijkertijd afspeelt op het interna-

tionale, nationale en lokale niveau. Hoewel de normen met name afkomstig zijn

van publieke actoren (overheden), hebben private actoren (arbiters) de bevoegdheid

om deze normen te interpreteren en toe te passen op specifieke gevallen. Daar-

naast zijn andere private actoren (buitenlandse investeerders) de rechtssubjecten

die bevoegd zijn om een klacht tegen een staat in te dienen. Een investeerder

kan stellen dat bepaalde (lokale of nationale) overheidsmaatregelen in strijd zijn

met de normen van het investeringsrecht. Uiteindelijk kan de nationale overheid

aansprakelijk worden gesteld en dient het de maatregelen in de arbitrage te verdedi-

gen.

In milieugerelateerde geschillen zijn de voornaamste regels het vereiste van na-

tionale behandeling, het “most-favoured-nation treatment” beginsel, de verplicht-

ing van de internationale minimumstandaard/redelijke en billijke behandeling, on-

teigening, prestatievereisten, stabiliteitsbepalingen, en het nakomen van verplichtin-

gen (de zogeheten parpaplu-bepaling). Procedurele regels betreffen de samen-

stelling van tribunalen, de uitvoering van de arbitrageprocedure en het opstellen

en verspreiden van arbitrale uitspraken.

De normen op het gebied van investeringsbescherming zijn vaag en kunnen op

zeer verschillende wijzen worden genterpreteerd. Er is een niet geringe kans dat

milieubeleid of juridische beslissingen over het milieu worden gezien als in strijd
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zijnde met deze normen. Het blijft moeilijk te voorspellen hoezeer deze geschillen

zich voordoen en wat hun uitkomst zal zijn gezien de ruime interpretatiemogelijk-

heden en het ontbreken van een precedentensysteem. Belangrijke procedurele

kwesties, waaronder het gebrek aan openheid en verantwoordingsmogelijkheden

in investeringsarbitrage, vergroten deze onzekerheid. Daarnaast zijn er specifieke

moeilijkheden voor ontwikkelingslanden, die niet de financiële en technische mid-

delen hebben om met ingewikkelde en dure arbitrageprocedures om te gaan.

Geschillen tussen Investeerders en Overheden

Inmiddels is een aantal geschillen tussen investeerders en overheden met betrekk-

ing tot milieubeleid beslecht door middel van arbitrage. Deze geschillen hadden

betrekking op een verscheidenheid aan overheidsmaatregelen en milieukwesties

(bijvoorbeeld gevaarlijk afval, biodiversiteit en lucht- en watervervuiling). Geschil-

len in Canada, Costa Rica, Mexico, Peru en de Verenigde Staten worden besproken

in het eerste deel van het empirische gedeelte van dit proefschrift.

De uitspraken van arbitragetribunalen in deze kwesties zijn niet consequent.

De variatie in de uitspraken van de tribunalen kan niet geheel verklaard worden

door de verschillende omstandigheden van iedere zaak. Daarmee wil niet gezegd

worden dat de specifieke omstandigheden er niet toe doen, maar wel dat ook de per-

soonlijke standpunten van arbiters een rol lijken te spelen. Dit zorgt ervoor dat de

uitkomst van de geschillen moeilijk te voorspellen is voor overheden. Niettemin

kunnen bepaalde ontwikkelingen in de arbitragepraktijk onderscheiden worden.

Ten eerste zullen tribunalen niet snel de motivatie van een staat voor milieumaa-

tregelen klakkeloos overnemen, maar met name kijken naar de legitimiteit van een

maatregel. Om deze reden speelt de wetenschap een belangrijke rol, maar het voor-

zorgsbeginsel lijkt geen belangrijke rol te spelen in de motivering van tribunalen.

Een tweede belangrijke ontwikkeling is de toenemende aanvaarding van positieve

verplichtingen op het gebied van investeringsbescherming. Het beschermen van in-

vesteringen vereist dus niet alleen dat staten afzien van bepaalde activiteiten, maar

verplicht ze ook om beginselen van behoorlijk bestuur, zoals openheid en voorspel-

baarheid, na te leven.

De geschillen geven ook een aanwijzing dat de bescherming van investeringen

mogelijk gevolgen heeft voor het bestuur op verschillende niveaus. Hoewel alleen

nationale overheden partij kunnen zijn in arbitrageprocedures, ligt de verantwo-

ordelijkheid voor milieubeleid in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden in

grote mate bij lokale overheden. Deze tweedeling zou tot botsingen tussen ver-

schillende overheidsniveaus kunnen leiden, alsmede tot pogingen van de nationale

overheid om de macht weer naar zich toe te trekken. Investeringsbescherming kan

tevens de tenuitvoerlegging van internationale milieuverdragen benvloeden om-

dat van overheden verwacht wordt dat ze maatregelen nemen die zo min mogelijk

gevolgen hebben voor investeringsbescherming, ook al gaat dat ten koste van de

effectiviteit van milieubeleid.
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De Dreiging van Arbitrage

Alhoewel het meeste onderzoek over de relatie tussen milieu- en investeringsrecht

zich toespitst op geschillen die beslecht worden door international arbitrage, is het

waarschijnlijk dat veel geschillen tussen investeerders en staten dit stadium niet

eens bereiken. Arbitrage brengt hoge risico’s en kosten met zich mee voor zowel

overheden als investeerders. Daarnaast zijn overheden bezorgd over de gevolgen

van geschillen voor hun reputatie als gastland voor investeerders. Het tweede deel

van het empirische gedeelte van het proefschrift levert een belangrijke bijdrage

aan de literatuur door een gedetailleerde analyse te geven van geschillen tussen in-

vesteerders en overheden die nooit zijn beslecht door arbitrage, maar waar invester-

ingsbescherming niettemin een belangrijke rol speelde in de uiteindelijke uitkomst.

Geschillen tussen investeerders en overheden over milieubeleid (in Ghana, In-

donesië en Costa Rica) en nationale rechtsprocedures (in Indonesi en Ecuador)

worden doorgelicht. De analyse richt zich op de rol die de dreiging van arbitrage

speelt bij de uitkomst van een geschil.

Sommige gevallen wijzen erop dat investeringsbescherming een nieuwe di-

mensie geeft aan de “regulatory chill” hypothese. Naast zorgen over het vertrek

van investeerders kunnen overheden ook afzien van het verbeteren van milieu-

wetgeving vanwege de kosten van mogelijke arbitrageprocedures. Andere gevallen

suggereren weer dat overheden het bestaan van hun verplichtingen op het gebied

van investeringsbescherming als een rechtvaardiging gebruiken voor het gebrek

aan verbeterd milieuregelgeving. Daarom is het belangrijk om de binnenlandse

politiek mee te nemen in de analyse, met name omdat investeringsverdragen wor-

den afgesloten door andere ministeries (economische en buitenlandse zaken) dan

de ministeries die direct betrokken zijn bij milieubescherming. Tenslotte laten de

gevallen die betrekking hebben op milieuaansprakelijkheid zien dat investerings-

bescherming niet alleen overheidsbesluiten beı̈nvloedt, maar ook de beslissingen

van de rechterlijke macht (“judicial chill”).

Een Overgangsperiode

De periode waarin het onderzoek voor dit proefschrift is uitgevoerd werd geken-

merkt door een snelle ontwikkeling op het gebied van investeringsrecht en de ar-

bitragepraktijk. De aanzienlijke toename van het gebruik van investeringsarbitrage

heeft geleid tot meer toezicht op de materile en procedurele regels met betrekking

tot investeringsbescherming en, in enkele gevallen, tot een heroverweging van het

doel en de functie van deze regels. Overheden, arbitrale overzichtsorganen, ar-

biters en niet-gouvernmentele organisaties hebben allemaal een rol gespeeld bij

het totstandkomen van deze veranderingen.

De meest ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden op het gebied van

arbitrageprocedures. Veel uitspraken worden inmiddels openbaar gemaakt, en ste-

eds vaker worden er “amicus curiae briefs” ingediend bij tribunalen. Sommige

landen, zoals Canada en de Verenigde Staten, hebben hun model voor bilaterale in-
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vesteringsverdragen aangepast en beoordelen nu ook de milieueffecten van nieuwe

investeringsverdragen. Deze veranderingen betreffen echter niet de belangrijke

kwesties van verantwoording, voorspelbaarheid en de capaciteit in ontwikkelings-

landen voor het omgaan met geschillen. Daarnaast kan het betrekken van niet-

gouvernmentele organisaties zorgen voor een ongerechtvaardigde legitimering van

de praktijk van investeringsbescherming.

Andere hervormingsvoorstellen, zoals het instellen van een beroepsorgaan of

het onderhandelen van een multilateraal investeringsverdrag voor duurzame on-

twikkeling zijn ook beperkt in reikwijdte en politieke vatbaarheid. In het huidige

politieke klimaat is het onwaarschijnlijk dat een multilateraal investeringsverdrag

gesloten kan worden - duurzaam of niet.

Veel landen lijken niet te willen wachten totdat de praktijk van investerings-

bescherming verandert en hebben er voor gekozen om er niet meer aan deel te ne-

men. Deze weerstand zal echter alleen maar gevolgen hebben voor milieubestuur

als het eenduidig is en niet slechts beperkt blijft tot geschillen over de inkomsten

van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De Onteigening van Milieubestuur

Met de opkomst van de praktijk van investeringsbescherming en de uitbreiding van

bijbehorende normen die betrekking hebben op het milieu worden onderdelen van

milieubestuur overgenomen, of beter gezegd onteigend, door internationale arbi-

tragetribunalen. Arbitrale uitkomsten kunnen zowel voor- als nadelig zijn vanuit

het perspectief van de deelnemende partijen, maar de meer essentile vraag is of

tribunalen de bevoegdheid zouden moeten krijgen om de regels te maken waar

regelgevers zich aan zouden moeten houden.

De onteigening van milieubestuur door arbitragetribunalen heeft geleid, of zal

leiden tot een verlies van democratische verantwoording in de besluitvorming over

milieukwesties. Het is algemeen aanvaard in democratische landen dat rechters de

wetgever controleren, aangezien de rechterlijke macht gezien wordt als onafhanke-

lijk van politieke invloeden. In vergelijking hiermee is investeringsarbitrage als

een bestuurssysteem fundamenteel ondemocratisch en kan de neutraliteit van dit

systeem in twijfel getrokken worden. De procedurele regels van investerings-

bescherming zijn vastgesteld om met commercile geschillen om te gaan waarbij

vertrouwelijkheid van groot belang is en consistentie niet relevant. Dit systeem

is niet geschikt voor geschillen waarin staten betrokken zijn en waar gevoelige

kwesties van overheidsbeleid, zoals milieubeleid, op het spel staan.

De praktijk van investeringsbescherming heeft ook in belangrijke mate geleid

tot een verschuiving in wie het risico draagt voor buitenlandse investeringen. In

plaats van de investeerders ligt dit risico nu meer bij de gastlanden, wat zorgt voor

onzekerheid bij overheden. De normen van investeringsbescherming zijn niet een-

duidig en de bewoording verschilt per verdrag. Wanneer arbitragetribunalen de

betekenis van deze normen proberen te verduidelijken zijn de interpretaties vaak

controversieel en inconsistent. Hoewel de openheid is toegenomen, is geheimhoud-
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ing nog de norm. Dit maakt het lastig voor overheden om te beoordelen hoe

geschillen behandeld worden in arbitrageprocedures. Als de uitkomst van dreigen-

de arbitrage onzeker is, zullen overheden sneller een minnelijke schikking zoeken,

wat vaak weer ten koste gaat van het overheidsbeleid.

Tenslotte zal de praktijk van investeringsbescherming leiden tot een verminder-

ing van de hoeveelheid en de effectiviteit van het milieubeleid in de gastlanden. In-

vesteringsbescherming bepaalt hoe en wanneer staten controle kunnen uitoefenen

op investeerders en beperkt de beleidsruimte. Daarnaast beı̈nvloeden arbiters de

wetgevers en rechters in het gastland. Zoals ieder rechtssysteemmisdaad voorkomt

en bestraft, zo zorgt het systeem van investeringsarbitrage er voor dat staten afzien

van wangedrag door wetgevers en rechters. Het probleem is echter dat het ook

overheidsbeleid en rechterlijke beslissingen in het algemeen belang kan afschrikken.

Specifieke Kwesties voor Ontwikkelingslanden

Landen in de Derde Wereld zijn betrokken bij het grootste gedeelte van de in-

ternationale investeringsverdragen en overheidscontracten, terwijl zij vaak slecht

zijn voorbereid op het onderhandelen van internationale verdragen. Daarnaast zijn

ontwikkelingslanden ook vaak de enige partijen die echte verplichtingen op zich

nemen in dit soort verdragen. Theoretisch zijn interstatelijke investeringsverdra-

gen wederkerig in de zin dat ze van alle deelnemende staten vereisen dat ze in-

vesteerders uit een andere staat beschermen wanneer deze op hun grondgebied op-

ereren. Deze theoretische wederkerigheid geldt echter niet in de praktijk, omdat in

de meeste gevallen staten niet dezelfde positie hebben met betrekking tot invester-

ingsstromen: waar de ene staat kapitaal uitvoert, voert een andere staat kapitaal in.

Dit is het geval wanneer het een verdrag betreft tussen een ontwikkeld land en één

of meer ontwikkelingslanden of landen met een overgangseconomie, zoals in het

merendeel van de verdragen, of wanneer het gaat om verdragen tussen ontwikkel-

ingslanden of landen met een overgangseconomie. Verdragen tussen kapitaaluitvo-

erende staten zijn zeldzaam en ontwikkelde landen worden dus niet vaak gedaagd

door investeerders.

Het is waarschijnlijker dat ontwikkelingslanden verzeild raken in geschillen

over milieubescherming in vergelijking met ontwikkelde landen om de volgende

redenen: 1) milieubeleid is meer onderhevig aan (snelle) veranderingen, wat kan

leiden tot geschillen (bij gebrek aan milieubeleid is er aanzienlijke druk om inter-

nationale standaarden in te halen); 2) er is minder samenhang in nationaal beleid

en daarmee dus een grotere kans op interne strijdigheid tussen het beleid om in-

vesteerders te beschermen en het beleid ter bescherming van het milieu; 3) er is

een hogere mate van corruptie waardoor er meer concessies gedaan worden aan

investeerders, wat weer kan leiden tot mogelijke toekomstige geschillen; en 4) de

rechterlijke macht wordt minder gerespecteerd en vertrouwd, waardoor rechterlijke

uitspraken sneller kunnen worden betwist bij gebrek aan een behoorlijke proces-

gang. Daarnaast is het belangrijk dat als geschillen zich voordoen, het waarschijnli-

jker is dat deze worden opgelost of beı̈nvloed door investeringsarbitrage in vergeli-
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jking met geschillen in ontwikkelde landen omdat: ontwikkelingslanden meer ver-

plichtingen op zich hebben genomen om investeringen te beschermen; minder mo-

gelijkheden hebben om de kosten van geschillen op zich te nemen (zowel op finan-

cieel gebied als met betrekking tot de reputatie); en minder capaciteit hebben om

met geschillen om te gaan.

Desondanks kan geconcludeerd worden dat een toename in geschillen tussen

investeerders en overheden aanvaardbaar is in verband met de voordelen van grot-

ere investeringsstromen. Het is echter zeer moeilijk om een causaal verband vast

te stellen tussen het afsluiten van internationale investeringsverdragen en een toe-

name in directe buitenlandse investeringsstromen en de literatuur blijft verdeeld

over deze kwestie. Daarnaast gaan de voordelen die behaald worden door on-

twikkelingslanden als gevolg van het binnenhalen van investeringen grotendeels

ten koste van andere ontwikkelingslanden. Dit kan verklaard worden doordat het

een op concurrentie gebaseerd systeem betreft. Dit betekent dat de algehele wel-

vaart niet zal verbeteren, zelfs als bepaalde investeringsstromen toenemen. Daar-

naast is het de vraag of de voordelen van de buitenlandse investeringen ook daad-

werkelijk gerealiseerd worden. Internationale investeringsverdragen en overheid-

scontracten lijken er van uit te gaan dat het bevorderen van buitenlandse investerin-

gen op zichzelf het doel is, in plaats van een middel om duurzame ontwikkeling te

realiseren.

Bijdrage aan Theorievorming

De praktijk van investeringsbescherming wordt in dit proefschrift gezien als een

belangrijk onderdeel van het neo-Gramsciaanse “new constitutionalism”. Dit con-

cept omvat de structurele en ideologische beperkingen voor overheden, die door

een transnationale historische bedrijfs- en overheidselite zijn opgelegd. Met be-

hulp van dit concept kan worden uitgelegd waarom overheden vrijwillig de be-

voegdheid aan tribunalen overlaten. Tevens kan hiermee worden verklaard hoe de

beperkingen van investeringsbescherming voortduren, met als gevolg een vermin-

dering van de democratische verantwoording.

Dit proefschrift heeft baat gehad bij de toepassing van neo-Gramsciaanse inzich-

ten en heeft tegelijkertijd bijgedragen aan de neo-Gramsciaans wetenschap. Waar

de belangrijkste bijdragen op dit gebied zich geconcentreerd hebben op het macro-

economische en macropolitieke niveau, heeft dit proefschrift zich op n bepaald

studiegebied gericht en veel aandacht geschonken aan nationale interacties. Het

proefschrift legt ook relaties tussen neo-Gramsciaanse theorien en andere theo-

rien en hypotheses (zoals “regulatory chill”). Deze hypotheses en theorien komen

overeen met het neo-Gramsciaanse gedachtengoed en helpen om het neo-Gramsci-

aanse kader te verrijken en te operationaliseren.
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Aanbevelingen

Bij gebrek aan nieuwe mechanismen om geschillen tussen investeerders en over-

heden te beslechten, zoals de instelling van een investeringsrechtbank, lijkt het

er op dat de meest verstandige optie is om de toegang tot arbitrage te beperken

tot overheden en geschillen met investeerders te laten beslechten door nationale

rechtsmiddelen. Daarnaast zouden verwijzingen naar de internationale minimum-

standaard/redelijke en billijke behandeling niet opgenomen moeten worden in nie-

uwe internationale investeringsverdragen. De standaard is simpelweg te ruim en

is ook zo genterpreteerd door tribunalen. Daarnaast dienen overheidscontracten

geen stabiliseringsbepalingen te bevatten. Omdat in veel ontwikkelingslanden de

milieugerelateerde regulering van buitenlandse investeringen minimaal is, kan het

overeenkomen van dit soort bepalingen de milieuwetgeving van een land blokkeren,

leidend tot verslechterde milieuomstandigheden.

Bij het ontwerpen van internationale investeringsverdragen en overheidscon-

tracten dienen overheden er voor te zorgen dat duidelijk wordt gemaakt dat het

doel van die overeenkomsten is om duurzame investeringen te bevorderen en te

beschermen. Gezien het vage karakter van het concept van duurzame ontwikkel-

ing, is het nodig dat overheden de belangrijkste en meest relevante beginselen van

internationaal milieurecht in internationale investeringsverdragen opnemen. Daar-

naast moeten overheden bij het afsluiten van contracten en verdragen openheid

van zaken geven en participatie bevorderen. Ontwikkelingslanden dienen tevens

meer samen te werken op het gebied van investeringskwesties in plaats van met

elkaar te concurreren voor investeringen. Tenslotte zouden internationale organ-

isaties, onderzoeksinstanties, juristen, niet-gouvernmentele organisaties en overhe-

den moeten samenwerken om een rechtshulporganisatie voor ontwikkelingslanden

op te zetten.


