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Tijdens de cie-vergadering van 13 januari 2016 is een informerend memo 

besproken over de internationale handelsverdrag TTIP (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership). In dit eerste memo is gerefereerd naar een 
bestuurlijk overleg op 4 november 2015 tussen de koepels Unie, IPO en VNG 
met minister Ploumen. Onderwerp van gesprek in dit bestuurlijke overleg 
was een mogelijke optie voor uitzondering van publieke diensten in het 
verdrag en ‘the right to regulate’ voor overheden. Dit betekent dat elk land 
zelfstandig mag bepalen welke diensten buiten de werking van het verdrag 

vallen. 
 
De gemeenteraad van Amsterdam heeft 1 juli 2015 een motie aangenomen 
waarbij de gemeente Amsterdam tot een Amsterdam-TTIP-vrije zone is 
uitgeroepen. Het uitroepen door een lokale overheid tot een TTIP-vrije zone 
heeft geen formele betekenis. Zoals in het eerdere informerende memo 

geadviseerd is, loopt de lijn voor AGV om invloed uit te oefenen op deze 
internationale onderhandelingen via de Unie van Waterschappen.  
 
Hieronder treft u de laatste stand van zaken aan: 

 

Wat vinden we er in Unieverband van? 
Op dit moment onderhandelen de Europese Unie en de Verenigde Staten over 
een ambitieus handelsakkoord: het Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP). Het doel van dit verdrag is de onderlinge 
handel te vergemakkelijken, barrières zoals bijvoorbeeld importtarieven af te 

bouwen en het onderling afstemmen van regels en standaarden voor 
producten en diensten. Het uiteindelijke verdrag zal gaan over 
markttoegang, wederzijdse erkenning van bepaalde regelgeving en nieuwe 
regels. Het idee is dat er een grote open markt van 800 miljoen consumenten 
gecreëerd wordt waar beide economieën van kunnen profiteren. Deze markt 
zal groot genoeg zijn om wereldwijd de investering en handelsstandaarden te 
kunnen bepalen. Nederland handelt en investeert veel in de VS. Verschillende 

onderzoeken geven aan dat de EU en Nederland kunnen profiteren van een 
dergelijk verdrag 

 

De Unie van Waterschappen is niet bij voorbaat tegen een handelsverdrag 

met Amerika. Een handelsakkoord met de VS kan voordelen opleveren.  
Er zijn echter wel een aantal zorgen bij een dergelijk verdrag: 
1. Publieke diensten: Water (veiligheid, waterbeheer en 

afvalwaterzuivering) moet buiten het TTIP verdrag vallen. Het is aan de 
lidstaten zelf om over de invulling hiervan te beslissen. 

2. Investering bescherming mag niet leiden tot het verliezen van the right 

to regulate door (lokale) overheden met als gevolg een regulatory chill 
oftewel het uitstellen of beperken van nieuwe strengere wetgeving uit 
angst aangeklaagd te worden door bedrijven. 
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3. Afstemming wet- en regelgeving: De samenwerking met de VS mag niet 
leiden tot het verlagen van de, over het algemeen, hogere Europese 

standaarden (m.b.t. bijvoorbeeld chemicaliën en pesticiden, milieu, 
arbeidsomstandigheden etc.) of toelating van producten en diensten die 
hier niet aan voldoen. 

 

Overleg met Minster Ploumen (Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking) 
Op 4 november 2015 heeft de heer Hein Pieper, bestuurslid van de Unie van 
Waterschappen, met minister Ploumen gesproken over TTIP. Ook IPO en VNG 
waren aanwezig bij dit gesprek. Hein Pieper heeft aangegeven kansen te zien 
voor de watersector maar ook een aantal zorgen te hebben. Door een aantal 

toezeggingen van de Minister kan terug gekeken worden op een succesvol 
overleg. Voor de watersector zijn er kansen voor het exporteren van kennis 
en ervaring. De zorgen van de waterschappen zitten op het punt dat zij de 
taken moeten kunnen blijven uitvoeren zonder last te krijgen van 
gedwongen privatisering, torenhoge claims van buitenlandse investeerders of 
door het verlagen van (milieu) standaarden. 

De minister heeft toegezegd dat zij deze zorgpunten deelt en deze inbrengt 
in de onderhandeling. Ook heeft ze toegezegd medio volgend jaar nog een 
keer met de koepels om te tafel te gaan zitten en een informatiebijeenkomst 
te organiseren voor decentrale overheden. 
 
Kamerbrief Publieke Diensten in Handelsakkoorden (bijgevoegd) 
Middels een brief van 18 januari 2016 heeft de minister de Tweede Kamer 

inmiddels nader geïnformeerd over waarborgen voor publieke diensten in 
handelsakkoorden in het algemeen, en in het TTIP in het bijzonder. In deze 
brief is te lezen dat de Europese Unie in de onderhandelingen met de 
Verenigde Staten een aanbod voor markttoegang heeft gedaan. In dit aanbod 
heeft de Europese Unie een expliciete uitzondering voorgesteld voor publieke 

diensten. Een soortgelijke uitzondering heeft de EU in alle voorgaande 
handelsverdragen opgenomen.  

 
De bovengenoemde brief gaat ook in op het rapport ‘Public services onder 
attack’ van Thomas Fritz. In dit rapport spreekt de auteur de zorg uit dat 
handelsverdragen mogelijk kunnen leiden tot privatisering van publieke 
diensten. Een zorg die ook in de cie-vergadering van 13 januari door een 
aantal fracties gedeeld is. De minister antwoordt in haar brief dat 

handelsverdragen niet leiden tot gedwongen privatisering van publieke 
diensten, of verhinderen het nationaliseren van geprivatiseerde diensten in 
de toekomst. De uitzonderingen voor publieke diensten die de Europese Unie 
standaard opneemt in de handelsverdragen, bieden daartoe adequate 
bescherming. Ook worden de in het rapport geuite zorgen ten aanzien van 
ISDS (investeringsgeschillenbeslechtiging) adequaat geadresseerd door de 
hervormingen van investeringsbescherming, zoals gepresenteerd door de 

Europese Commissie. 
 

In de lopende onderhandelingen over handelsverdragen informeert de 
Europese Commissie de lidstaten na iedere onderhandelingsronde over de 
voortgang in het Handelspolitiekcomité of in de Raad Buitenlandse Zaken 
Handel. De commissie voert alle onderhandelingen op basis van een mandaat 
van de Raad van Ministers. Het Nederlandse kabinet en de Europese Unie 

nodigen het bedrijfsleven, ngo’s vakbonden en consumentenorganisaties 
geregeld uit om hun ervaringen te delen.  
 
 
 


