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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 24 juli 2015 heeft de gemeente Groningen een brief ontvangen van FNV Groningen 
met de vraag om de gemeente Groningen uit te roepen tot Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) vrije gemeente. 

Op basis van de beschikbare informatie vinden wij het te vroeg en nog niet nodig om een 
standpunt tegen het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) in te nemen. 
De specifieke effecten van TTEP voor gemeenten zijn nog onvoldoende duidelijk. Lokale 
overheden zijn geen partij in de lopende onderhandelingen. Eveneens zijn de volledige 
teksten van het handelsverdrag nog niet gepubliceerd. 

In bijlagen vindt u de brief van het college van burgemeester en wethouders van 
Groningen aan FNV Groningen en een memo met informatie van de rijksoverheid over 
het doel en de achtergronden van het handelsverdrag. 

Met vriendglijke'gfoetr : vriendg. 
ietfieeste 

j 
bufgetfieester en wethquders van^Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

secretaris, 
Peter Teesink 
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Bijiage: memo TTIP-vrije gemeente 

Inleiding 
Aanleiding voor deze memo is een brief van FNV Groningen, ontvangen op 24 juli 2015, 
gericht aan de gemeenteraad en het college van de gemeente Groningen. In deze brief 
spreekt de FNV haar zorgen uit over de gevolgen van het handelsverdrag tussen de EU en 
de VS: het TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) dat momenteel wordt 
onderhandeld. 

De zorg van FNV is met name dat er in Europa banen verdwijnen door TTIP. Ook maakt 
FNV zich zorgen over het mogelijk gebrek aan garanties voor werknemersrechten, de 
voorstellen met betrekking tot een apart arbitrage mechanisme voor buitenlandse 
investeerders (ISDS), de gevolgen voor publieke diensten en het gebrek aan transparantie 
en democratische controle op het proces van onderhandelingen. 

De vraag van FNV aan de gemeente Groningen is om aan te sluiten bij de protesten tegen 
TTIP door Groningen uit te roepen tot TTIP-vrije gemeente. 

Over TTIP 
TTIP is het ontwerp voor een trans-Atlantisch handels- en investeringsovereenkomst 
tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Deze twee partijen onderhandelen sinds 
2013 over dit Verdrag dat handel tussen Amerika en de Europese Unie eenvoudiger en 
goedkoper moet maken. De Europese Unie en de Verenigde Staten willen met TTIP 
onder meer het volgende bereiken: 

• verbeteren van toegang tot elkaars markten: importtarieven afbouwen of afschaffen; 
• onnodige belemmeringen wegnemen: zoals verschillen in regels en standaarden voor 

producten. 

Het uiteindelijke verdrag zal gaan over markttoegang, wederzijdse erkenning van 
bepaalde regelgeving en nieuwe regels. Het idee is dat er een grote open markt gecreeerd 
wordt waar beide economieen van kunnen profiteren. 

Zorgen FNV 
Ten aanzien van de zorgen van FNV Groningen over TTIP is er op de site van de 
rijksoverheid veel informatie te vinden met achtergronden. Hierin wordt ook aangegeven 
hoe de Europese Commissie omgaat met deze zorgen. Bijvoorbeeld: de belangrijkste 
zorgen van FNV hebben o.a. betrekking op de investeringsbescherming; het zogenaamde 
Investor-State Dispute Settlement (ISDS). De zorg van FNV is dat overheidsbesluiten 
zullen worden aangevochten als een buitenlandse investeerder zich benadeeld voelt en dat 
daarmee de invloed van deze investeerders op onze wet- en regelgeving kan toenemen. 

In de informatie over TTIP is te vinden dat ISDS is een mechanisme dat al wordt gebruikt 
in bestaande investeringsverdragen. Ten eerste gaat het hier om basisregels voor de 
behandeling van investeerders, die een minimumbescherming bieden. Daarbij gaat het om 
principes als niet-discriminatoire behandeling en het toekennen van een redelijke 
schade vergoeding in het geval van onteigening. Deze regels zijn al verankerd in de 
Nederlandse wet. Niet in ieder land geldt zo'n rechtsbescherming, waardoor deze 
minimumregels in Internationale verdragen moeten worden afgesproken. Ten tweede is 
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ISDS een arbitrage mechanisme waarmee investeerders beschermd worden tegen 
ongerechtvaardigd overheidshandelen door de Staat. Nederlandse gemeenten en 
provincies kunnen niet individueel aangeklaagd worden. Het is de EU of de Nederlandse 
Staat die door de investeerder aansprakelijk kan worden gesteld en als verdedigende partij 
optreedt. 

Overigens erkent Nederland in de EU dat er zorgen bestaan over het huidige systeem van 
investeringsbescherming en wil daarom het traditionele regime van 
investeringsbescherming moderniseren, te beginnen in TTIP. Deze nieuwe voorstellen 
zijn door de Europese Commissie omarmd en richten zich onder meer op transparantie, 
onafhankelijkheid van arbiters, een beroepsmechanisme en garanties voor beleidsruimte. 
Het Europees Parlement heeft op 8 juli j l . in een resolutie steun uitgesproken voor een 
ambitious handelsakkoord waar verschillende randvoorwaarden van belang zijn en 
waarbij alleen een nieuwe vorm van investeringsbescherming acceptabel wordt geacht. 

Gevolgen voor gemeenten 
Wat de gevolgen van TTIP zullen zijn voor gemeenten is nog onduidelijk. Lokale 
overheden zijn geen partij in de onderhandelingen. Buitenlandse handel is een exclusieve 
bevoegdheid van de EU. De Europese Commissie onderhandelt op basis van een 
onderhandelingsmandaat van de EU-lidstaten met de Verenigde Staten. Het Europees 
Parlement en de Raad moeten het verdrag uiteindelijk goedkeuren. Nederland wil het 
verdrag ook graag aan het nationale parlement voorleggen. 

Standpunt VNG 
De VNG sluit zich aan bij het standpunt dat door de Council of European Municipalities 
and Regions (CEMR) geformuleerd is in een position paper. Kern van dit standpunt is dat 
een handelsakkoord met de VS voordelen kan opieveren, mits aan belangrijke 
randvoorwaarden wordt voldaan. Zo moet de lokale autonomic in het handelsverdrag 
gewaarborgd blijven, zodat lokale en regionale overheden kunnen blijven handelen in het 
publieke belang en op basis van de hun toebedeelde verantwoordelijkheden. In het 
verdrag moet een horizontale uitzondering worden opgenomen voor publieke diensten. 
De VNG steunt dit standpunt. 

Overige opmerkingen 
• Het uitroepen van de gemeente Groningen tot TTIP-vrije gemeente heeft weinig status en 

is meer bedoeld om een geluid van protest tegen TTIP te laten horen. 
• De gemeente Amsterdam heeft zich als een van de eerste Nederlandse gemeente 

uitgesproken tegen TTIP. Inmiddels zijn er ook gemeenten in Nederland die zich niet 
uitspreken tegen TTIP, zoals de gemeente Sluis. 

• We kunnen nog weinig zeggen over de effecten van TTIP, omdat de teksten van het 
handelsverdrag tijdens de onderhandelingen nog niet zijn gepubliceerd. 

• Het kabinet en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
zijn voorstander van TTIP. 

• De onderhandelingen over TTIP vinden plaats op het mondiale schaalniveau. Het 
gemeentelijke schaalniveau heeft geen invloed op de onderhandelingen over 
handelsverdragen tussen werelddelen. 
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Brief van FNV over TTIP 

4̂/ 
FNV Groningen 
Lokaal FNV netwerk 

21 m m 

L Sprir»gerlaan 23,9727 KB Gronlnien 
tirorsingen#fnvlokaal.nl 

Aan: Gemeenteraad 

Datum: 34 Jul! JdlS 
Betreft: TTIP/ TTIP-vrije gemeente 

Geachte dames en heren. 

Sinds gerylme tlJd ilJn ergebeime onderhandelingen aan de gar^ tussen de Europese Unie 
en de Verenigde Staten over W3t het grootste handelsverdrag uit de geschledenis wordt 
genoemd: het TTIP {Transatlantic Trade and Investment Partnership}. 

Oe FNV maakt zidi grote zorgen over de gevolgen voor Nederlandse werkncmefs van de 
handels- en Investeringsverdragen die de EU wil afstyften. Door deze verdragen louden de 
economische groel en de weri^elegenheid In Europa, Canada en de VS toerwnwn. Oe FNV 
betwijfelt dat en vreest lelfs dat er in Europa banen door zoyden tonnen verdwijnen. Verder 
ziet de FNV grote l»iwaren in het gebrek aan garanties voor weitntmersrechten, de 
voorsteBen met betrekking tot een apart arbitrage mechanisn?w voor buitenlwdse 
Investeerders flSOS), de gevolgen voor publete diensten en het g^rek -aan transparantie en 
demoOTtische contrde op het proces van onderhandeflogen. 

De Eyropese commissie onderhandelt over TTIP namens de EU-landen In aditerkamertjes,' 
dit wil zeg|«i dat de onderhandelingen in het geheim plaats ghebben; de onderhandelingen 
zijn niet c^enbaar voor het publtek, NGO's en lells niet voor de nationale parlemenlen en de 
meeste leden van het Europartement. invloedrijke bedrijfslobby's loals de Transatlantic 
Byslness Coyndi worden jylst wel nauw betrokken b»J de oftderhandeingcn, Het 
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onderhandelingsproces is niet transparant en het verdrag kan grote gevolgen hebben. Het 
Europees parlement kan alleen na de uitkomst ja of neen zeggen tegen het verdrag. 

Oe signalen die ons bereiken over de negatieve gevolgen van cfit handelsverdrag voor de 
burgers zijn op z|n zachts gezegd zeer wontrustend. TTIP vormt een bedreigfng vocw: 

- 1. de rechten vgn werknemers 
- 2. <}e democratie 
- 3, Oe voedselveillgheid 
- 4. Het milieu en het kllmaat 
- 5, Vrede en vel%heid 
- 6. de controle op de financiile sector 
- 7. de publieke sector 
- 8, Het welzl'n van mensen 
- 9. Persoonlijke privacy 

Genoemde bedreiglngen lasten wereldwijd de rechten van de mensen aan, zoals die zijn 
vastgelegd in de Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN. Ook de door de VN 
geformuleerde millenntumdoelen komen door TTIP verder onder druk te staan. Het is dan 
ook niet vreemd da: steeds meer organisaties protesten laten horen tegen TTIP. 

^5 Lokaal netwerk FNV Groningen nodigen wij U uit om aan te sluiten bij deze protesten 
door Groningen uit te roepen tot TlPP-vrije gemeente. Daar zijn zwaarwegende redenen 
toe, omdat THP ook de wijheid van beleid aantast die de gemeenten hebben. Zich 
uitroepen tot "TTIP-vrije gemeente" geeft in elk geval de staat mn bezoi^dheld weer: voor 
de burgers maar zeker ook voor het klein- en middenbedrijf. Daamaast kan de gemeente In 
eigen beidd tonen wel te staan voor de bescherming van bovenstaande punten. 

Graag wifen wij nvet U in gesprek over dit verzoek om U als gemeente uit te roepen tot 
"TTIP-vrije gemeente". In MJage treft U een dtgebre'ide toelchting aan bij de hierboven 
geschetste problematiek (9 punten). 
Uw reactie hopen wij zo spoedig als mogelijk tegemoet te kunnen zien en vanzelfsprekend 
zijn wij steeds bereid tot het geven van nadere relevante Informatie. 

Namens Lokaal netwerk FNV Groningen, 

Met vrfendelijke groeten. 

I . a . 
sate deRu iter 

voorzitter 

Bijiage: iWadzijder. 
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Bijiage: TTIP-vrije gemeente 
{brief d.d. 24 lull 2015) 

Wat Is het doel wan TUP? 
TTIP en andere vrijhandelsverdragen zijn geen 'gewone' handelsverdragen, over het opheffen van 
douane tarieven. Wat ze beogen is het organiseren van een soort Interne (westersej vrije markt' 
zoals ook de EU er een is, waarin juist het opheffen van non-tarifaire regels voorop staat. Oan kan het 
gaan om veiligheids-, milieu-, product - of arbeldsnormen, waar men h§ voorkeur geharmonlseerde 
regels voor wil heMsen om kosten en vertragingen voor onderrieraingen te verminderen. En dat laat 
ook meteen zien waar de grote risico's zitten. Want bijvoorbeeld de EU en de VS hebben heel 
versciiillende niveaus van regelgeving, en het gevaar is groot dat het laagste niveau leidend vrordt. 
Deze verdragen kunnen Nederlandse werknemers en de Nederlandse economie dan ook direct 
raken. Oe lobby voor deze verdragen wordt tot nu toe erg door het tsedrijfsleven, multinationals in 
het bijzonder, gedreven en hun belangen slaan In de voorstellen te veel voorop. 

De voorslanders van TtiP zeggen economische groei en banen le verwachten. Zoveel zelfs dat TTIP 
ons kan helpen uit de crisis te komen, De fiurofKse Commissie voorsptft een miijoen extra banen in 
Europa en door prijsdalingen een koopkrachtgroel tot € 6CK) per jaar vcxir een gezin van 4 personen. 
Oe FNV virKlt deze cijfers niet geloohwaardig. Kj deze voorspellir^en is uitgegaan van de meest 
positieve en onwaarschijnfijke sanario's. t)e banen en groei zouden ook pas op langere termijn en 
over een langere periode gerealiseerd worden. Oe FNV liet haar zorgen over de gevolgen voor de ' •' 
werkgelegenfwid l>eve$tigd In een recent uitgekomen zeer krttisch rapport van Jeronimo CapaWo van 
het Amerlkaarse Tuft instituut, tevens als aconometrist werkzaam voor de ILO 
fhttpv'/ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14.03C3paldoTriP.pdf}. 

1. TTIP vormt een bedreigfng vom de redtttn van de wertoiemers. 
Het eerste negatieve effect zal de schaatvergroting zijn en de daarmee samenhangende verdere 
machtscoRcentratte van de ̂ o t s t e muldnationals. Oe schaatvergroting zal een herorigntatie in de 
toekomst met zich brengen met betrekking tot de sociale beschermir^ van wertoemers. TTIP vormt 
een regelrechte bedret^ng voor rediten van werknemers in de EU; rechten zullen veriaagd woorden 
tot de normen in de VS. TTiP zal dus onhcrroepelijk gevolgen hebben wor arbeidsomstandigheden 
en - rechten. Te verwachren gevolgen van TTIP zifn o.a. het verlies van bamn. Andere gevolgen: 
onzeker werk, onveilig werk (omgang met gevaariijke stoffen) meer werklcosheid en pulpbanen. 
Vakbondsrechten fzoats vertwd op kinderarbeid) zijn In de VS $lec*»t geregeW, vraardoor Amerikaanse 
bedrijven lagere arbeidskosten hebben met als gevolg oneerll^e concurrentie, Ctok nopdzaketijkc 
veri>eter!i%en in Europa op vtak van goede arbeldsvoorwaarden zullen worden tegengehduden. 

2. Tnp vormt een bedre^ng voor de democratie. 
Een wezenlljk belangrijk orKierdeel van TTIP is de voorgenomen geschillenregeling ISDS (Investor to 
State Dispute Settlement}, waardoor de autorwmie of de macht van de lidstaten en/of 
overicoepelende bestuursorganen (verder) oltgahold lotlen worden. Olt door liet installeren van een 
autonome rechtbank: een arbltragehof, dat boven de nationale en Internationale rechtbanken en 
gerechtshoven staat. Een buitenlands bedrljf dat zich benadeeld voeSt door een voor haar nadelige 
sociale wet of mitieuwetgeving van een nationale overheid of overheidsinstelling kan hiertegen 
klaclit rseerle^en bij dit arbiiragehof. Met het risico dat de overheid opdraait voor een schadedatm. 
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Uiteindelijk is het «te beltstlr̂ betaler die de rekening betaalt, Knndandse bcdr̂ ven hebben 
overigens deze mogeiijkheid niet wat oneeriyke concunr̂ tie in de f»and werkt. 
Buitenlandse bedrijven kunnen dus straks Mj een aparte rechter jlSOS) klagen en boetes esen over 
sociale- of milleuregels die wi| belangrijk wnden als die hun winst negatief banvfoedar>. Gevolg za! 
zijn kans op grote boetes voor overheden, r»og verder ricftf ng de bodemi 
Oe overheid wordt de instrunventen antnomen om in te grijpen; de democratie wordt uitgehold, de 
multinationals zullen de dienst uitmakea Oat cSt dan ten koste gaat van de eigen bevolWng h<»tt 
geen nader betoog. Oe democratie en wfhandei zijn onverenigbaar. De markt moet aan r^ds 
geboraJen zijn om sociaal te zijn. TTiP is een dtreae aanval op onze democratie en zU 
onherroepelijk leiden tot een machtsverschuivlog van pofitiek naar bedrvjfsleven. 

3. TTIP vormt een bedreiging voor de voedsehreSigheld. 
Doordat alle wetten inzake de veilighGid van voedsct op elkaar zullen wtxden afgestemd, kunnen de 
normen van de EU veriaagd worden, tm die van de VS, Hierdow kunnen EU-bepeitingorj op 
genetisch gemodificeerde organismen (SGO's), chemtsctve bestrijdingsmiddelen en hormoon 
behaitdeld {ruiidjvtees worden verwerkt en wordt een nieuwe opening gccreierd voor da chloorkip 
In de EU. 
Van specifieke belang voor Groningen sis agrarisch gebied ts dat duurzame landbouw bedreigd wordt 
door TTIP. Europese veehouders en akkertwuwers tuRen last krijgen van een or\gelijk speelveld en 
ometW t̂ corscurreotie. Amerikaanse landbouwproducter* mogen, lods eerde- ^ aangestipt, dan op 
de Euror̂ se markt komen met veel lagere standaard»v Oit «vll zeggen de afbraak van de Europese 
hogere standaarden. Genetisch gemanipuleerde gewassen zullei de (Europese markt binnen komen 
en de verpichte etikttterir^ voor voedsel sM worden versoepeld. 
Het vrijhandelsverdrag zal zeker de handel in goedkoop en eoergiertjkvoedsel (toen toerwmen. Oe 
gevolgen voor de gezondheid van mensen zijn helder- overgewicht. Obesitas, hart- en vaatziekten. 
Het leiden tot extra m onnotfige veriioging van de zorgkosten. TTIP omvat ook bepalingen die 
het voor nationale overheden moeiiijk maken om gezondheidsbeschermende maatregelen te 
nemen. 

4, TTIP vormt een bedreiging voor milieu en kHntaat 
Oe EU-milleumaatregeis kunnen In overeenstemming worden gebracht en dus veriaagd worden tot 
de regulcrifjg In de VS. Hierdoor zal onder meer het miSeuschadeliJke fracken {winnen van schalie-
oiie en/of schaliegas) mogtiijk worden in de EU. 
Met nog meer rechten voor investeerders kan TTIP bedrijven toelaten om overticden aan te kl^en, 
wanneer die er voor zcwden Mezen om maatregelen te nemai die fossiele brandstoffen In de ĝ ond 
hetrfen. 

S. TTIP vormt een bedrei^i^ voor vrede en veiligheid. 
TOP kan het economische vertengstuk van de NAVO-landen worden. Het verdrag is bedoeW dm de 
econoirtsche positie van de NAVO-landen in de wereld ten opzichte van RuriarMi en China te 
versterken Ve«J oortogen vinden hun oorzaak in economische belangen. De wens om Rusland en 
China economisch te tenadelen zal reacties oproepen, waardoor de vrede rajg vertter t>edreigd 
wofdt. 
!n een handelsomgeving met minder regels zullen bedrijven ook uit coocurrentieoverwegngen 
minder rekening moeten houden met mensenrechten inzake wapenhandel en handel in 
grondstoffen waar««e chemiscfie of kernwapens geproduMcrd wwrden. 

6. TIPP vwmt een bedrdging voor controle de finandila sector. 
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TIPP zal de nieuwe financiSte regelgeving (zoals het bewakend veiligheidssysteem voor banken) weer 
kunnen teniet doen. De nieuwe refetgeving werd in 2008 ingevoerd in een poging om een 
toekomstige financiele aisis te voorkomen. Hier dreigen de strengere VS-standaarOen voor de 
Europese te vwwden ningeruild. 

7. Tnp vormt een bedrel^f^ voor puWfeke iiwtelflngen. 
Het TTIP kan nieuwe markten creSren in de dienstensector, wat voor nog meer Itberatisering en 
privatisering lal zorgen. Het wordt lo bijzonder moeliijk om onze diensten, zoals water- en 
energievooriiening, onder publieke controle te houden. Als een nationale overheid tot de conclusie 
komt dat een prwatisering zou moeten worden teru^edraald, dan wordt dat onder TTiP vanwege 
het ISOS-mechanisme zo goed als onmogelijk. 
Hoe meer de overheid privatiseert hoe minder de democratie te zeggen heeft over het beleid. Als de 
uitbesteding van algemene voorzieningen (zorg, vervoer, onderwijs, politie, brandweer) verder 
toeneemt, zal de controle op de aansturing vanuit de overheid aanzienlijk aan Invloed In perken. 
De dverfield loopt ingevolge de prlvatiseringen achter de feiten aan en moet daarenboven wei de 
sodale en nnandile gevolgen van de vrljemarkteconomie dragen zoals werkloosheid. 

8. TIPP tast de sodale po^ie en normen ernstig aan. 
De handelsverdragen kunnen dan wel goed zijn voor multinationals, ze lijn zcndermeer kwaliPc voor 
de kwaliteit van de publieke dienstverlening, zoals zorg en onderwijs. Rendementsdenken bepaalt 
de koers In TTIP. Maar rendementsdenken van een humane samenlevlng kan niet lo cijfers worden 
uitgedrukt. De nvensen zijn toch het meest gebaat bij een samenlevlng waarin ze zich veilig voelen 
en op een fatsotnlijke manier roge kunnen doen aan het maatschappelijke levtn. 

9. TIPP vormt mn tedreiging voor de persowilijke privacy, 
Uit uitgelekte docunr>enten blijkt dat met TTIP belangrijke punten van het ACTA verdrag (dat 
Internationale normen voorsteh voor het afdwingen van Intellectoeel eigendomsrecht) toch 
If^evoerd kunnen worden. Nochtans vrerd ACTA niet lang geleden onder luid protest afgekelst door 
het Europees paHement. Met het TTIP kunnen intemetprovlders gedwongen worden hun klanten te 
bespioneren. 

QBrbaB.tol..Mltroepen van fTlP>vriie temeone I 
De protesten tegen TTIP hebben de druk op de EU-ccwnmlssic opgevoerd en in een poging de onrust 
te sussen zijn nw enkele teksten publiek gemaakt Oat betekent echter niet dat er nu iran^arantle 
bestaati In Duiuland, BelgiS en Frankrl^ hebben vele steden en regio's zichzelf TTIP vrij" verklaard 
(o.a. ieuven, Borgerheut), In Amsterdam is een motie aangenomen. 
Daar zijn redenen voor omdat TTIP de vrijheid van beleid aantast die gemeenten hebben. Zich 
ttltroeptn tot TTIP-vrlle gemeente" geeft in elk geval de staat van bezorgdheld weer, 
De oproep bij deze Is, dat ook Uw gemeente zich vyHI uitroepen tot TriP-vrije gemeente' en dat als 
dusdanig wil kenbaar maken. lagere overheden hebben ook hun verantwoording af te lewen nair 
hun bevolWng toe en lagere overheden kunnen zich niet (blijven) verschuiien achter hetge«i hun al 
dan niet wordt opgedror«gen vanuit een 'hoger" niveau. Wanneer onrecht recht wordt, is vgrzet 
een pllcht. Democratie heeft pas echt waarde als die van ontterult wordt Ir^evuM. Ook lagere 
overheden hebben de pllcht hun stem In te brengen tn moeten niet larger uitgaan van 
veronderstelde onmogciijkheden. Veel is mogelijk als er wat voor gedaan wordt/ 
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Informatie van de rijksoverlieid over TTIP 

Over TTIP 
Het handelsverdrag TTIP creeert een open markt voor 800 miijoen consumenten en 
bedrijven. TTIP geeft de EU en de VS de kans om een wereldwijde handels- en 
investeringstandaard te bepalen. Op basis van eerlijke spelregels en garanties voor de 
bescherming van mens, dier en milieu. 
Nederland kan profiteren van deze handelsovereenkomst tussen de EU en de VS. De 
Nederlandse en de Amerikaanse economieen zijn al nauw met elkaar verbonden. Zo is 
Nederland de 3e grootste investeerder in de VS. Daarnaast zijn de VS de grootste 
handelspartner van Nederland buiten de EU. Nederland exporteert jaarlijks voor € 20 
miljard aan goederen naar de VS. 

TTIP is niet nieuw 
TTIP is niet het eerste handelsakkoord dat de EU sluit. Zo zijn er al eikkoorden met Zuid-
Afrika, Mexico en Chili. Ook met Zuid-Korea, Peru en Colombia zijn akkoorden 
gesloten. De onderhandelingen tussen de EU en Singapore en Canada zijn ook klaar. 

Doel van TTIP 
Met de handelsovereenkomst TTIP willen de EU en de VS manieren vinden om de 
onderiinge handel makkelijker te maken. Zo wordt het makkelijker en goedkoper om 
zaken te doen met de Verenigde Staten. Zowel voor Nederlandse als andere Europese 
bedrijven. 

De EU en de VS willen met TTIP onder meer het volgende bereiken: 
• Verbeteren van toegang tot elkaars markten. 

Door importtarieven af te bouwen of af te schaffen. Een voorbeeld: op Amerikaanse 
schoenen zit nu een importtarief van 8%. Wordt dit tarief afgeschaft, dan gaat de prijs van 
Amerikaanse schoenen in Nederland omlaag. 

• Wegnemen van onnodige andere belemmeringen. 
Op dit moment bepaalt de Amerikaanse wet bijvoorbeeld dat tussen Amerikaanse havens 
alleen Amerikaanse schepen mogen varen. Nederlandse schepen, bijvoorbeeld 
baggeraars, kunnen daardoor niet aan de slag in de VS. Aanpassing van de Amerikaanse 
wetgeving kan ervoor zorgen dat Nederlandse schepen aan de slag kunnen in de VS. 

• Op elkaar afstemmen van regels en standaarden voor producten en betere samenwerking 
daarvoor. 
Afstemming van regels en standaarden kan door wederzijdse erkenning van verschillende 
standaarden. Door nauwere samenwerking wordt regelgeving ook effectiever en 
goedkoper (bijvoorbeeld omdat dan minder inspecties nodig zijn). De EU en de VS 
hebben bijvoorbeeld verschillende eisen voor het testen van de veiligheid van auto's. 
Europese en Amerikaanse auto's zijn allebei veilig. Wanneer de EU en de VS elkaars 
standaarden erkennen, kunnen zij eenvoudiger en goedkoper auto's importeren en 
exporteren. Daardoor is het niet nodig auto's 2 keer te testen. 
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Mogelijke voordelen van TTIP 
TTIP, de handelsovereenkomst tussen de EU en de VS, kan voordelen hebben voor zowel 
burgers als bedrijven. Zoals meer koopkracht, meer banen, goedkopere producten en meer 
kansen voor (nieuwe) bedrijven. 

Mogelijke voordelen voor burgers 

• Meer koopkracht door economische groei. 
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de economische voordelen van TTIP. 
Volgens wetenschappelijk onderzoek kan TTIP Nederland tussen de € 1,4 miljard tot € 
4,1 miljard opieveren. 

• Meer banen. 
Bijna de helft van de Nederlandse werknemers is in dienst bij een bedrijf dat exporteert. 
Wanneer de Internationale handel toeneemt, maken bedrijven meer omzet. Dit kan weer 
voor meer investeringen van bedrijven zorgen. Hierdoor ontstaan meer banen. Meer 
informatie staat in het rapport van de Europese Commissie Impact Assessment Report on 
the Future of EU-US Trade Relations. 

• Goedkopere producten en meer keuze voor de consument. 
Met TTIP vallen importtarieven en andere belemmeringen weg. Zo kunnen producten die 
uit de VS in de EU worden geimporteerd goedkoper worden. 

Mogelijke voordelen voor bedrijven 
• Minder kosten voor bedrijven 

Met TTIP schaffen de EU en de VS de invoertarieven af. Per jaar bedraagt de handel 
tussen de EU en de VS €800 miljard. De importtarieven zijn met gemiddeld 3% al laag. 
Toch bespaart het afschaffen van deze tarieven bedrijven miljarden. Daardoor hebben zij 
meer ruimte om te investeren en uit te breiden. Daarvoor zijn weer werknemers nodig. 

• Meer kansen voor MKB'ers en nieuwe bedrijven 
Vooral het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) kan voordeel hebben van TTIP. 
Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Europese Commissie naar TTIP. Het MKB 
neemt 59% van de totale Nederlandse export voor zijn rekening. Een MKB'er heeft 
kleinere marges dan een grote multinational. Hij heeft daarom dus extra last van 
verschillen in werkwijze en wachttijden bij de douane. 

• Nieuwe bedrijven zullen eerder gaan exporteren. Daarmee vergroten zij hun afzetmarkt en 
kan de productie groeien. Daarvoor is arbeid nodig. 

• Het verdwijnen van handelsbelemmeringen is ook gunstig voor ondernemingen die zelf 
(nog) niet exporteren. Als onderdeel van de toeleveringsketen profiteren ze ook als de 
export van grote bedrijven toeneemt. 
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Zijn er ook nadelen aan TTIP? 
TTIP, de handelsovereenkomst tussen de EU en de VS, kan ook nadelen hebben. Er 
bestaan zorgen over bijvoorbeeld de verlaging van normen voor onder meer 
voedsel veiligheid en milieu. Of over de gevolgen voor de lage- en 
middeninkomenslanden. 

Verdwijnen banen in sommige sectoren 
In sommige sectoren zullen banen verdwijnen. Dit komt omdat de Internationale 
concurrentie toeneemt. Bijvoorbeeld bij producenten en exporteurs van machines en 
vlees. Nederland zoekt naar manieren om het eventuele banen verlies op te vangen. 
Daarvoor is de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in 
overleg met de vakbonden. 

Zorgen over verlaging van normen 
Er zijn zorgen dat TTIP zal leiden tot een verlaging van de Europese normen. 
Bijvoorbeeld voor voedselveillgheid, milieu, privacybescherming en arbeldsnormen. De 
voordelen van TTIP mogen niet ten koste gaan van mens, dier en milieu. De EU en 
Nederland willen daarover harde garanties in het verdrag. 

Zorgen over de gevolgen van TTIP op lage- en middeninkomenslanden 
TTIP kan voor sommige landen en producten uit de lage- en middeninkomenslanden 
nadelig zijn. Toch lijken de positieve effecten van TTIP op lage- en 
middeninkomenslanden zwaarder te wegen dan de negatieve effecten. Hogere 
economische groei in de VS en de EU betekent bijvoorbeeld meer marktkansen voor 
andere landen. Ook voor armere landen. Het akkoord moet het ook voor 
ontwikkelingslanden eenvoudiger maken naar de EU en de VS te exporteren. 
De economische voordelen van TTIP mogen niet ten koste mogen gaan van de lage- en 
middeninkomenslanden. Dat is het uitgangspunt van Nederland. Nederland vraagt 
consequent aandacht voor de belangen van deze landen. 

Zorgen dat bedrijven zomaar hun gang kunnen gaan 
Sommige maatschappelijke organisaties maken zich zorgen dat investeringsbescherming 
bedrijven te veel macht geeft. Dit zou koste gaan van de overheden. Ze zijn bang dat 
Internationale ondernemingen zomaar hun gang kunnen gaan. Bijvoorbeeld om schaliegas 
te winnen. Dit is niet het geval. Het is een democratisch besluit: het Nederlandse 
parlement beslist of er een verbod komt op het winnen van schaliegas. 

Garanties TTIP voor consumenten en milieu 
TTIP kan veel voordelen opieveren. Maar die mogen niet ten koste gaan van de 
bescherming van consumenten of het milieu. De Europese Unie (EU) wil daarover harde 
garanties in het verdrag. 

Consumentenbescherming 
De EU doet geen concessies op veiligheid, consumentenbescherming en milieu. 
Bijvoorbeeld over hormoonvlees, dat de EU verbiedt, maar in de VS is toegestaan. De 
Europese wetten en regels voor biotechnologie, zoals genetisch gemodificeerde 
organismen (GMO's), blijven ook van kracht. Verder blijven allerlei Europese verboden 
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bestaan. Zoals het verbod op dierproeven en het verbod op het toelaten van met chloor 
ontsmet kippenvlees ('chloorkip'). 

Sociale zekerheid 
In elk vrijhandelsakkoord neemt de EU een regel over arbeid (labour clause) op. Hierin 
staat dat regelgeving over werkgelegenheid en sociale zekerheid geldig blijft. Daarmee 
houdt de EU de ruimte om aan het eigen sociale model vast te houden. De hoge sociale 
standaarden, inclusief het minimumloon, blijven van kracht. 

Privacybescherming 
De EU onderhandelt met de VS niet over privacybescherming. Dit geldt ook voor 
databescherming. Nederland streeft in de EU emaar de privacy nog beter te beschermen. 
Bijvoorbeeld via de Algemene verordening gegevensbescherming. 

Duurzame ontwikkeling 
Duurzame ontwikkeling is een belangrijke doelstelling van het handelsbeleid van de EU. 
Europa wil dat handel niet ten koste gaat van het milieu of arbeidsrechten. Bij de TTIP-
onderhandelingen komt de EU bijvoorbeeld op voor de naleving van internationale 
afspraken over vakbondsrechten. 

Publieke diensten 
De publieke diensten in de EU, zoals gezondheidszorg en onderwijs, behoren tot de beste 
van de wereld. Daarom beschermt de EU deze diensten bij TTIP en in andere 
vrijhandelsakkoorden. Elk Europees handelsakkoord bevat 3 belangrijke waarborgen om 
de publieke diensten te beschermen: 

• Monopolie 
Overheden houden de mogelijkheid om een dienst aan 1 aanbieder toe te kennen. Dit kan 
een publiek monopolie zijn, zoals de drinkwatervoorziening. Of een privaat bedrijf met 
exclusieve rechten, zoals de Nederlandse Spoorwegen. 

• Nationale behandeling 
Overheden hebben het recht om buitenlandse aanbieders te weren van de markt. Ook 
mogen zij nationale aanbieders voortrekken op buitenlandse aanbieders. 

• Wetten 
Overheden houden de vrijheid om beleid en wetten te maken voor publieke diensten. Zij 
houden ook de vrijheid om zelf te bepalen wat zij publieke diensten beschouwen. 

Hoe worden investeringen in TTIP beschermd (ISDS)? 
Lijdt een investering schade door onrechtmatig overheidshandelen in het buitenland? Dan 
kan de investeerder een schadevergoeding claimen via de rechter of via een internationale 
arbitrage. De afspraken over deze investeringsbescherming in TTIP moeten volgens de 
Rijksoverheid voldoen aan een aantal eisen. 

Waarom investeringsbescherming? 
Nederland investeert veel in het buitenland en buitenlandse bedrijven investeren veel in 
Nederland. Het gaat daarbij om kleine en grote investeringen, door personen of door 
bedrijven. Een investering kan bestaan uit het aankopen van enkele aandelen. Maar ook 
een nieuw kantoor openen in het buitenland of grote infrastructurele projecten bouwen 
zijn investeringen. 
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Investeringen zijn altijd langetermijnprojecten. Juist daarom is rechtszekerheid voor 
investeerders belangrijk. Nederlandse investeerders moeten in het buitenland kunnen 
rekenen op een eerlijke en gelijke behandeling. 
Daarom sluit Nederland met andere landen investeringsbeschermingsovereenkomsten 
(EBO's) af. In deze overeenkomsten staan afspraken over hoe buitenlandse investeerders 
over en weer worden behandeld. 

Internationale arbitrage 
Een investering kan schade lijden door onrechtmatig handelen van de overheid in het 
buitenland. In zo'n geval moet een investeerder toegang hebben tot een eerlijk proces. Dit 
kan via de nationale rechter. Maar niet in alle landen functioneert het rechtstelsel zoals in 
Nederland. In sommige landen hoeft een nationale rechter bijvoorbeeld geen rekening te 
houden met regels uit internationale verdragen. En in de VS bestaat geen wet die 
discriminatie van buitenlandse bedrijven verbiedt. 
In veel IBO's staat daarom een regel voor geschillenbeslechting door internationale 
arbitrage: investor-to-state dispute settlement (ISDS). Bij een internationale arbitrage 
wijzen de partijen in het geschii onafhankelijke arbiters aan. Deze arbiters doen uitspraak 
over de zaak. Een schadevergoeding kan daarvan de uitkomst zijn. 

Zorgen over investeringsbescherming 
Internationale arbitrage is relatief goedkoop, efficient en snel. Toch zijn er ook zorgen 
over investeringsbescherming. De Rijksoverheid neemt deze zorgen serieus. De 
bescherming moet vooral eerlijk zijn. Buitenlandse investeerders moeten niet beter 
beschermd worden dan binnenlandse bedrijven. 

Eisen aan afspraken over investeringsbescherming in TTIP 
De afspraken over investeringsbescherming in TTIP moeten voldoen aan een aantal eisen. 
Deze staan in de Kamerbrief over studie naar investeerder-staat geschillenbeslechting in 
TTIP. 

Voorstel voor verbeteren investeringsbescherming 
De Rijksoverheid wil dat Nederland eigen beleid kan maken zonder het risico te lopen op 
rechtszaken van investeerders. Daarom stelt Nederland, samen met andere landen, bij de 
investeringsbescherming de volgende verbeteringen voor: 
Overheidsbeleid op het gebied van bijvoorbeeld milieu, gezondheidszorg of sociale 
zekerheid moet kunnen veranderen. Dit mag niet leiden tot schadeclaims van 
investeerders. 
De arbiters moeten onafhankelijk zijn en hun uitspraken van hoge kwaliteit. Dat kan door 
een gedragscode. Of door een zogeheten geschillenbeslechtingsorgaan met een permanent 
karakter in te stellen. Zoals een internationaal investeringshof of -secretariaat. 
Het moet mogelijk zijn om in beroep te gaan tegen arbitrage-uitspraken. 
De uitspraken van een arbitragetribunaal of investeringshof mogen de nationale 
rechtspraak niet doorkruisen. 

Deze voorstellen staan uitgewerkt in het document Investment in TTIP and beyond - the 
path for reform. Op dit moment werkt de Europese Commissie samen met de lidstaten en 
het Europees parlement de voorstellen uit. Nederland werkt actief aan dit proces mee. 
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Onderhandelingen over TTIP 
De Europese Commissie onderhandelt met de Verenigde Staten (VS) over TTIP. Dat doet 
zij namens de 28 lidstaten van de EU. De volgende onderhandelingsronde is in juli 2015. 
De regeringen van de landen van de EU hebben de Europese Commissie in juni 2013 het 
mandaat voor de onderhandelingen over TTIP (Engels) gegeven. In dit mandaat staan de 
kaders waarbinnen de Europese Commissie moet blijven bij de onderhandelingen over 
TTIP. 
De onderhandelingen over TTIP zijn in juli 2013 begonnen. Sinds het begin van de 
onderhandelingen zijn er 9 onderhandelingsrondes geweest, afwisselend in Brussel en de 
VS. De volgende onderhandelingsronde vindt plaats in juli 2015. De onderhandelingen 
kunnen veel tijd kosten, misschien wel jaren. 

Hoe zien de onderhandelingen over TTIP eruit? 
Bij de onderhandelingen ontmoet het TTIP-team van de Europese Commissie de 
onderhandelaars van de Amerikaanse overheid. Ze wisselen schriftelijke voorstellen over 
TTIP uit en stellen verdragsteksten op. Hierbij worden betrokkenen geraadpleegd. 
Daarvoor organiseert de Europese Commissie regelmatig open consultaties. 

Nederlandse belangen behartigen 
TTIP moet zoveel mogelijk voordeel opieveren voor Nederland. Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken raadpleegt daarvoor de personen en groepen die belang hebben bij 
het akkoord. Ook gaat de minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking vaak in gesprek met de Tweede Kamer over TTIP. Dit om 
alle Nederlandse belangen helder te krijgen. 
De minister verdedigt in Brussel de Nederlandse standpunten over TTIP. Dit gebeurt 
tijdens de handelsvergaderingen van de Raad Buitenlandse Zaken, die gemiddeld 4 keer 
per jaar plaatsvinden. 

Goedkeuring verdrag 
Als de onderhandelingen klaar zijn, komt de tekst online zodat iedereen deze kan lezen. 
De regeringen van de 28 EU-landen en het Europese Parlement beslissen dan of TTIP 
wordt aangenomen. 
Nederland en de andere landen van de EU zien TTIP als een 'gemengd akkoord'. Dit 
betekent dat ook de afzonderlijke parlementen van de EU-landen goedkeuring moeten 
geven. Daarom wil het kabinet het uiteindelijke TTIP-verdrag aan het Nederlandse 
parlement voorleggen. 
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Uw kenmerk 

Geachte mevrouv*' De Ruiter, 

In uw brief van 24 juli 2015 vraagt u de gemeente Groningen om zich uit te roepen tot 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) vrije gemeente. 

In de maatschappij leven momenteel zorgen omtrent het handelsverdrag TTIP, zoals u 
ook omschrijft in uw brief. U verwoord in uw brief onder andere uw zorgen omtrent 
het mogelijk verdwijnen van banen in Europa door TTIP, het mogelijk gebrek aan 
garanties voor werknemersrechten, de voorstellen met betrekking tot een apart 
arbitrage mechanisme voor buitenlandse investeerders (ISDS), de gevolgen voor 
publieke diensten en het gebrek aan transparantie en democratische controle op het 
proces van onderhandelingen. 

Informatie over TTIP vanuit de rijksoverheid en de Europese Commissie geeft uitleg 
over het doel en de achtergronden van het handelsverdrag. Hierin komen ook de door 
u geuite zorgen aan de orde en wordt aangegeven hoe de rijksoverheid en de Europese 
Commissie hiermee omgaan in de lopende onderhandelingen, bijvoorbeeld ten aanzien 
van het Investor-State Dispute Settlement (ISDS). 

Op basis van de beschikbare informatie vinden wij het te vroeg en nog niet nodig om 
een standpunt tegen het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) in te 
nemen. De specifieke effecten van TTIP voor gemeenten zijn nog onvoldoende 
duidelijk. Lokale overheden zijn geen partij in de lopende onderhandelingen. 
Eveneens zijn de volledige teksten van het handelsverdrag nog niet gepubliceerd. 

Hoogachtend,, 
bureerffeester en ronmgen, 

-de-burgememciT-
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


