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TTIP:	  EEN	  TIPJE	  VAN	  DE	  SLUIER	  OPGELICHT
Verslag	  van	  de	  Werkplaats	  van	  WILPF	  NL	  op	  11	  juni	  jl.	  

Sinds	  juli	  2013	  onderhandelen	  de	  EU	  en	  de	  Verenigde	  Staten	  over
een	  vrijhandelsakkoord,	  het	  Transatlan<c	  Trade	  and	  Investment	  
Partnership	  (TTIP).	  Dit	  op	  stapel	  staande	  akkoord	  roept	  veel
vragen	  op,	  juist	  omdat	  het	  onderhandelen	  erover	  met	  veel	  
geheimzinnigheid	  gepaard	  gaat	  en	  verstrekkende	  gevolgen	  heeG	  
voor	  Europa.	  Het	  zou	  wel	  eens	  kunnen	  zijn	  dat	  Europa	  met	  dit	  
akkoord	  het	  paard	  van	  Troje	  binnenhaalt.	  
Zie	  ook: hMp://www.stopwapenhandel.org/Op/	  

	  
Reden	  voor	  WILPF	  NL	  om	  in	  haar	  bijeenkomst	  van	  de	  Werkplaats	  op	  11	  juni	  jl.	  mevrouw	  drs.	  
Anne-‐Marie	  Mineur,	  lid	  van	  het	  Europese	  Parlement,	  uit	  te	  nodigen	  om	  nader	  in	  te	  gaan	  op	  
de	  ontwikkelingen	  en	  achtergronden	  van	  dit	  verdrag.	  

Mevrouw	  drs.	  Anne-‐Marie	  Mineur	  	  werd	  in	  	  2003	  gegrepen	  door	  de	  poliJek	  en	  sloot	  ze	  zich	  
aan	  bij	  de	  SP.	  Als	  gemeenteraadslid	  hield	  ze	  zich	  vanaf	  2006	  bezig	  met	  sociale	  
werkvoorziening,	  de	  wmo	  en	  sociale	  dienst.	  In	  2009	  werd	  ze	  SP-‐afdelingsvoorziPer	  in	  De	  Bilt	  
en	  in	  2011	  fracJevoorziPer	  van	  de	  SP	  in	  de	  Provinciale	  Staten	  van	  Utrecht.	  Na	  de	  Europese	  
verkiezingen	  van	  2014	  werd	  ze	  verkozen	  in	  het	  Europees	  Parlement.	  In	  Brussel	  houdt	  ze	  zich	  
bezig	  met	  milieu	  en	  mensenrechten	  en	  de	  handelscommissie.	  Het	  vrijhandelsverdrag	  TTIP	  is	  
daarbij	  een	  groot	  onderwerp.
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sinds	  juli	  2013	  onderhandelen	  de	  EU	  en	  de	  Verenigde	  Staten	  over	  een	  vrijhandelsakkoord,	  
het	  TransatlanJc	  Trade	  and	  Investment	  Partnership	  (TTIP).	  Doel	  van	  het	  verdrag	  is	  niet	  
zozeer	  het	  verlagen	  van	  wederzijdse	  imporParieven,	  want	  die	  zijn	  al	  laag,	  maar	  vooral	  het	  
terugdringen	  van	  andere	  barrières	  voor	  de	  handel.	  Als	  producten	  in	  EU	  en	  VS	  aan	  dezelfde	  
regels	  moeten	  voldoen,	  wordt	  de	  producJe	  goedkoper,	  sJmuleert	  dat	  de	  handel,	  en	  levert	  
dat	  banen	  en	  geld	  op,	  is	  het	  idee.	  Uit	  gelekte	  correspondenJe	  tussen	  Business	  Europe	  en	  de	  
U.S.	  Camber	  of	  Commerce	  blijken	  echter	  ook	  andere	  zaken	  te	  worden	  nagestreefd	  door	  m.n.
MulJnaJonals.	  

Wat	  zijn	  de	  doelen	  van	  de	  vrijhandelsverdragen?
Het	  vormen	  van	  één	  grote	  markt	  zonder	  verschillen	  in	  regelgeving
Bestaande	  verschillen	  wegwerken
Een	  organisaJe	  opzePen	  die	  bestaande	  en	  toekomsJge	  regelgeving	  kan	  stroomlijnen
Investeringsbescherming	  

Is	  het	  echter	  wel	  mogelijk	  om	  de	  Amerikaanse	  en	  de	  Europese	  markt	  op	  elkaar	  af	  te
stemmen,	  er	  één	  markt	  van	  te	  maken?	  
Om	  TTIP	  te	  verkopen	  wordt	  aangegeven	  dat	  Amerikaanse	  en	  Europese	  regelgeving	  veel	  met	  
elkaar	  gemeen	  hebben.	  Als	  voorbeeld	  dat	  dit	  niet	  het	  geval	  is	  noemt	  Anne-‐Marie	  het	  
voorzorgbeginsel,	  een	  hoeksteen	  van	  het	  Europese	  milieu-‐	  en	  gezondheidsbeleid.	  Het	  
voorzorgsprincipe	  treedt	  in	  werking	  bij	  de	  introducJe	  van	  een	  nieuwe	  technologie	  of	  een	  
nieuw	  product,	  waarbij	  onvoldoende	  zekerheid	  over	  de	  veiligheid	  of	  gezondheid	  bestaat.	  
Wanneer	  er	  een	  reële	  kans	  bestaat	  dat	  die	  technologie	  of	  het	  product	  leidt	  tot	  serieuze	  of	  



onomkeerbare	  schade	  voor	  de	  volksgezondheid	  of	  het	  leefmilieu,	  dan	  stelt	  het	  
voorzorgsprincipe	  dat	  de	  producent	  verantwoordelijk	  is	  voor	  het	  leveren	  van	  de	  nodige	  
bewijslast.	  
In	  de	  Verenigde	  Staten	  bestaat	  niet	  het	  voorzorgsprincipe	  maar	  het	  
aansprakelijkheidsbeginsel	  waarbij	  de	  consument	  de	  onveiligheid	  van	  het	  product	  moet	  
aantonen:	  elk	  product	  mag	  worden	  verkocht,	  tot	  een	  rechter	  bepaalt	  dat	  het	  schadelijk	  is.	  
Gevolg	  is	  dat	  er	  grote	  verschillen	  zijn	  op	  het	  gebied	  van	  bijvoorbeeld	  cosmeJca:	  de	  VS	  
hebben	  een	  lijst	  van	  11	  producten	  die	  verboden	  zijn,	  in	  de	  Europese	  Unie	  zijn	  dat	  er	  1377.

Het	  grote	  gevaar	  van	  TTIP	  is	  dat,	  onder	  het	  mom	  van	  het	  wegwerken	  van	  barrières,	  allerlei
regels	  worden	  afgeschaP	  of	  aangepast.
Dit	  betre`	  regels,	  die	  hier	  of	  in	  de	  VS	  na	  poliJeke	  discussie	  heel	  bewust	  zijn	  ingevoerd,	  om	  
bijvoorbeeld	  de	  volksgezondheid	  of	  het	  milieu	  te	  beschermen.	  Enkele	  voorbeelden	  die	  al	  
veel	  discussie	  hebben	  opgeleverd	  zijn	  het	  toevoegen	  van	  hormonen	  in	  veevoer,	  het	  gebruik	  
van	  chloor	  bij	  het	  schoonmaken	  van	  kippenvlees	  en	  het	  gebruik	  van	  geneJsch	  
gemodificeerde	  organismen.	  

Er	  is	  veel	  kriRek	  op	  het	  principe	  van	  Investor-‐to-‐state	  dispute	  seTlement	  (ISDS),	  dat	  een	  
grote	  rol	  speelt	  binnen	  het	  TTIP.	  De	  ISDS	  is	  een	  clausule	  in	  het	  verdrag	  die	  investeerders	  de	  
mogelijkheid	  gee`	  om	  een	  land	  dat	  zich	  niet	  aan	  de	  verdragsverplichJngen	  houdt	  voor	  een	  
internaJonaal	  arbitragetribunaal	  te	  dagen.	  
Nadelen:

 Deze	  procedure	  gaat	  buiten	  de	  naJonale	  rechter	  om	  en	  
zal	  vaak	  voor	  het	  grote	  publiek	  verborgen	  blijven.	  

 Bovendien	  kunnen	  binnenlandse	  bedrijven	  er	  geen	  gebruik	  van	  maken.	  
 De	  arbiters	  zijn	  niet	  onabankelijk

en	  toetsen	  de	  zaak	  alleen	  aan	  het	  handelsverdrag,	  niet	  aan	  naJonale	  wetgeving	  of	  
Europese	  verdragen

 Ook	  is	  het	  niet	  mogelijk	  in	  beroep	  te	  gaan	  tegen	  een	  beslissing	  van	  de	  'investeerder-‐
staatarbitrage'.	  

 TensloPe	  wordt	  ISDS	  vaak	  gebruikt	  om	  regeringen	  onder	  druk	  te	  zePen

Investeerderbescherming	  zoals	  het	  ISDS	  is	  niet	  nieuw.	  Nederland	  hee`	  bijvoorbeeld	  veel	  
andere	  verdragen	  afgesloten	  waarin	  soortgelijke	  clausules	  zijn	  opgenomen.	  Ook	  andere	  EU-‐
lidstaten	  kennen	  verdragen	  met	  clausules	  voor	  investeerderbescherming.	  
Volgens	  Eurocommissaris	  Malmström	  hebben	  de	  EU-‐lidstaten	  samen	  ongeveer	  1400	  van	  dit	  
soort	  clausules	  afgesloten.	  Sinds	  het	  Verdrag	  van	  Lissabon	  worden	  deze	  echter	  niet	  meer	  
door	  de	  afzonderlijke	  lidstaten,	  maar	  door	  de	  Europese	  Commissie	  afgesloten.	  
Omdat	  er	  toch	  veel	  onrust	  bleek	  te	  bestaan	  over	  het	  handelsverdrag	  en	  vooral	  over	  de	  
arbitrageprocedure,	  besloot	  de	  Europese	  Commissie	  in	  2014	  om	  een	  publieksraadpleging	  uit
te	  schrijven.	  De	  openbare	  raadpleging	  over	  TTIP	  leverde	  uiteindelijk	  150.000	  reacJes	  op,	  
waarvan	  97%	  negaJef.	  

In	  reacJe	  op	  deze	  kriJek	  hee`	  de	  Europese	  Commissie	  het	  Investment	  Court	  System	  
bedacht.	  Het	  moet	  de	  nieuwe	  basis	  worden	  voor	  investeringsbescherming	  binnen	  TTIP	  en	  
andere	  verdragen.	  Maar	  ICS	  is	  oude	  wijn	  in	  nieuwe	  zakken	  of,	  zoals	  Anne-‐Marie	  aangee`	  het
is	  een	  gebotoxte	  versie	  van	  ISDS.	  Want	  ook	  bij	  ICS	  geldt:

 Het	  is	  alleen	  voor	  buitenlandse	  investeerders
 De	  arbiters	  zijn	  niet	  onabankelijk

en	  toetsen	  de	  zaak	  alleen	  aan	  het	  handelsverdrag,	  niet	  aan	  naJonale	  wetgeving	  of	  
Europese	  verdragen

 Er	  is	  geen	  beroep	  mogelijk	  bij	  naJonaal	  of	  Europees	  hof



 Uit	  studie	  van	  het	  TransnaJonal	  InsJtute	  blijkt	  dat	  er	  nog	  steeds	  controversiële	  zaken
aangespannen	  kunnen	  worden

Stand	  van	  zaken	  rond	  grote	  verdragen:
1. 	  TTIP	  (EU	  –	  VS):

Staat	  onder	  druk.	  De	  drie	  Amerikaanse	  presidentskandidaten	  Clinton,	  Trump	  en	  Sanders	  
hebben	  allen	  aangegeven	  TTIP	  niet	  te	  willen.	  Er	  is	  dus	  haast	  geboden	  omdat	  het	  derhalve	  
onder	  Obama	  nog	  rond	  moet	  komen	  en	  de	  termijn	  verstrijkt.	  
In	  Duitsland	  neemt	  men	  een	  zeer	  kriJsche	  houding	  aan	  t.o.v.	  Amerika	  (“groen”,	  	  
arbeidsverhou-‐
dingen).	  Ierland	  gee`	  aan	  eventueel	  een	  referendum	  te	  houden.	  Of	  TTIP	  er	  uiteindelijk	  komt	  
is	  dus	  nog	  maar	  de	  vraag.	  	  	  

2. 	  CETA	  (EU	  –	  Canada):
De	  inwerkingtreding	  van	  het	  EU-‐Canada-‐verdrag	  CETA	  ligt	  veel	  dichterbij.	  CETA	  is	  de	  
Canadese	  versie	  van	  TTIP	  en	  staat	  voor	  Comprehensive	  Economic	  and	  Trade	  Agreement.	  
Het	  enige	  dat	  hier	  nog	  moet	  gebeuren	  is	  nagaan	  of	  alles	  juridisch	  gezien	  klopt.	  De	  Commissie
is	  inmiddels	  al	  klaar	  met	  vertalen.	  Hoe	  is	  de	  verdere	  beslissingsprocedure	  Ceta:	  
-‐	  De	  Commissie:	  besluit	  eind	  juni	  (na	  brexit	  –	  referendum)
-‐	  De	  Raad:	  besluit	  eind	  september,	  ook	  over	  zeggenschap	  van	  de	  naJonale	  parlementen
-‐	  Europees	  parlement:	  dat	  besluit	  valt	  te	  verwachten	  in	  de	  winter	  2016	  –	  2017
	  	  (	  onduidelijk	  is	  de	  raJficaJe	  van	  de	  naJonale	  parlementen	  en	  de	  vraag	  of	  er	  zoiets	  bestaat	  
als	  een
	  	  voorlopige	  inwerkingtreding.	  Mocht	  het	  eerste	  niet	  het	  geval	  zijn	  dan	  is	  het	  houden	  van	  een
refe-‐
	  	  rendum	  niet	  mogelijk)	  

3. 	  TISA
TiSA	  (Trade	  in	  Services	  Agreement)	  is	  een	  handelsverdrag	  voor	  de	  dienstensector	  waarover	  
sinds	  september	  2013	  wordt	  onderhandeld	  door	  50	  landen.	  Het	  doel	  van	  TiSA	  is	  om	  
handelsbelemme-‐
ringen	  voor	  de	  dienstensector	  weg	  te	  nemen.	  De	  dienstensector	  bevat	  de	  onderdelen	  van	  de
economie	  die	  niet	  vallen	  onder	  de	  industrie	  of	  landbouw.	  Het	  gaat	  over	  o.a.	  het	  onderwijs,	  
de	  gezondheidszorg,	  transport,	  de	  pakketpost,	  het	  internet	  en	  mobiele	  telefonie.
De	  deelnemers	  van	  TiSA	  zijn	  de	  	  lidstaten	  van	  de	  Europese	  Unie.	  De	  Europese	  lidstaten	  
onderhan-‐	  delen	  ook	  hierbij	  niet	  zelf.	  Dat	  doet	  de	  Europese	  Commissie	  voor	  ze.	  De	  22	  
andere	  TiSA-‐deelnemers	  zijn:	  Australië,	  Canada,	  Chili,	  Colombia,	  Costa	  Rica,	  Hong	  Kong,	  
IJsland,	  Israël,	  Japan,	  Liechtenstein,	  MauriJus,	  Mexico,	  Nieuw-‐Zeeland,	  Noorwegen,	  
Pakistan,	  Panama,	  Peru,	  Taiwan,	  Turkije,	  Verenigde	  Staten,	  Zuid-‐Korea	  en	  Zwitserland.	  
Met	  TiSA	  wil	  men	  verregaande	  liberalisering	  bereiken	  door	  bestaande	  en	  toekomsJge	  
liberalisering	  onomkeerbaar	  te	  maken.	  Met	  liberalisering	  wordt	  niet	  alleen	  bedoeld	  het	  
openen	  van	  de	  markten	  voor	  diensten,	  maar	  ook	  om	  te	  verhinderen	  dat	  overheden	  regels	  
invoeren	  die	  worden	  beschouwd	  als	  handelsbeperkend.
TiSA	  moet	  ook	  onder	  Obama	  worden	  afgerond.	  

Beslist	  Europa	  of	  beslissen	  de	  naRonale	  parlementen	  mee?
De	  Europese	  Commissie	  en	  De	  Raad	  van	  Ministers	  moeten	  onderling	  beslissen	  of	  CETA	  en	  
TTIP	  in	  z'n	  geheel	  een	  EU-‐bevoegdheid	  is,	  waardoor	  het	  in	  werking	  zou	  treden	  zonder	  dat	  
naJonale	  parlementen	  wordt	  gevraagd	  om	  goedkeuring.
Ze	  kunnen	  ook	  beslissen	  dat	  het	  een	  'gemengde'	  bevoegdheid	  is	  waar	  zowel	  het	  Europees	  
Parlement	  als	  alle	  naJonale	  parlementen	  goedkeuring	  aan	  moeten	  geven.



Tot	  slot	  is	  er	  de	  opJe	  dat	  de	  naJonale	  parlementen	  alleen	  over	  delen	  van	  het	  verdrag	  
meebeslissen,	  (bijvoorbeeld	  alle	  delen	  die	  niet	  strikt	  over	  handel	  gaan,	  zoals	  de	  
investeringsarbitrage).	  Het	  Europese	  Hof	  van	  JusJJe	  is	  om	  advies	  gevraagd.

Wat	  kun	  je	  hier	  zelf	  tegen	  doen?
Geheel	  met	  de	  handen	  over	  elkaar,	  nagelbijtend	  afwachten,	  hoe`	  volgens	  Anne-‐Marie	  niet.	  
Ze	  gee`	  een	  aantal	  mogelijkheden:

 Stuur	  een	  mail	  naar	  Mark	  RuPe	  voor	  inspraak	  van	  het	  naJonale	  parlement	  :	  
hPps://pp.sp.nl	  Hierop	  is	  een	  voorbeeldmail	  te	  zien

 Teken	  www.pp-‐referendum.nl
 Kom	  naar	  Brussel	  voor	  de	  vergadering	  van	  de	  Europese	  Raad,	  waarschijnlijk	  op	  20	  

september
 Vertel	  iedereen	  die	  je	  kent	  over	  TTIP,	  CETA	  en	  TiSA

Vragen,	  opmerkingen	  en	  ideeënronde	  en	  woord	  van	  dank	  aan	  Anne-‐Marie:	  
Er	  worden	  aansluitend	  aan	  de	  lezing	  van	  Anne-‐Marie	  nog	  opmerkingen	  gemaakt	  en	  vragen	  
gesteld:

 Algemeen	  is	  men	  van	  mening	  dat	  het	  een	  slecht	  idee	  is	  om	  onder	  Jjdsdruk	  te	  
handelen	  en	  belangrijke	  beslissingen	  te	  nemen.	  Gewezen	  wordt	  in	  deze	  context	  op	  
het	  feit	  dat	  er	  jaren	  onderhandeld	  is	  bij	  de	  totstandkoming	  van	  de	  EU.	  Nu	  wil	  men	  in	  
korte	  Jjd	  verworven	  rechten	  weggooien.	  

 Op	  de	  vraag	  welke	  moJeven	  parJjen	  hebben	  om	  voor	  ondertekening	  van	  de	  
verdragen	  te	  zijn	  antwoord	  Anne-‐Marie	  da	  die	  moJeven	  divers	  zijn.	  Als	  voorbeeld	  
noemt	  ze	  de	  sociaaldemocraten	  die	  geen	  goede	  redenen	  hebben	  om	  tegen	  te	  
stemmen	  want,	  is	  hun	  mening,	  wie	  wil	  er	  niet	  geen	  economische	  groei	  en	  uitbreiding	  
van	  aantal	  banen

 	  De	  vraag	  wordt	  ook	  geopperd	  of	  wij	  überhaupt	  vrijhandel	  willen	  waardoor	  we	  in	  
Nederland	  bv.	  geen	  appels	  uit	  de	  Betuwe	  krijgen	  maar	  uit	  ArgenJnië.	  

 Anne-‐Marie	  gee`	  voorbeelden	  van	  Nederlandse	  bedrijven	  die	  zich	  grote	  zorgen	  
maken	  over	  TTIP.	  Avebe	  (een	  onderneming	  die	  producten	  levert	  op	  basis	  van	  
aardappelzetmeel	  en	  aardappeleiwit)	  vreest	  de	  (in	  hun	  ogen	  oneerlijke)	  concurrenJe	  
uit	  de	  Verenigde	  Staten.	  Zo	  hebben	  Amerikanen	  grotere	  akkers	  en	  daardoor	  
schaalvoordeel,	  werken	  ze	  met	  geneJsch	  gemodificeerde	  producten	  en	  schaligas.	  

Anne-‐Marie	  wordt	  na	  afloop	  van	  lezing	  en	  vragen	  heel	  hartelijk	  bedankt	  voor	  de	  geweldige	  
presentaJe.	  
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