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Terneuzen,
Betreft: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
Geachte mevrouw Ploumen,
Over de handelsovereenkomst tussen de EU en de VS genaamd TTIP bereikt ons via
diverse kanalen informatie. De signalen die wij ontvangen over de mogelijke effecten van
TTIP zijn positief en negatief. Wij begrijpen dat de onderhandelingen nog gaande zijn. De
ons ter beschikking staande feitelijke informatie is nog te summier om daaraan conclusies te
verbinden. Een gemeentelijke overheid is geen partij in de onderhandelingen, wij willen
echter wel de zorgen die in onze gemeenteraad leven bij u onder de aandacht brengen.
Het doel dat de EU en de VS met TTIP willen bereiken, het creëren van een open markt
waar beide economieën van kunnen profiteren, ondersteunen wij.
De Europese koepelvereniging van de VNG, Council of European Municipalities and Regions
(CEMR) heeft in mei 2015 een standpunt geformuleerd in een position paper. Kern van dit
standpunt is dat een handelsovereenkomst met de VS voordelen kan opleveren mits aan
belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan. Zo moet de lokale autonomie 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 gemeente Terneuzen steunt dit standpunt.
Wij hebben begrepen dat ook het kabinet en de Europese Commissie dit standpunt deelt.
In maart 2015 hebben Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström en US-Trade
Representative Michael Froman een gemeenschappelijk statement uitgegeven dat TTIP
geen inbreuk zal doen op de mogelijkheden die overheden nu en in de toekomst hebben om
regelgeving in te stellen ter bescherming van het publieke belang. We hebben met
instemming kennis genomen van de verklaring van de verantwoordelijke Europees
Commissaris voor Buitenlandse handel Cecilia Malmström, waarin ze stelt: "ik doe hier een
grote belofte: we zullen nooit een verdrag tekenen waardoor onze normen omlaag gaan; als
er een verandering in de normen komt, dan zal dat alleen een verandering naar boven zijn;
Europeanen willen goede resultaten uit handelsverdragen, maar ze willen geen
compromissen op kernwaarden zoals de mensenrechten, duurzame ontwikkeling en een
hoge kwaliteit van regulering door de overheid".

Ook in de beantwoording van Kamervragen heeft u aangegeven dat:
- TTIP niet tornt aan de Europese wetten en regels die op democratische wijze tot
stand zijn gekomen.
- Het standpunt van de Europese Commissie is om vast te houden aan de Europese
milieu- en gezondheidsstandaarden, waaronder die voor voedselveiligheid. Dit is
opgenomen in het onderhandelingsmandaat dat door de lidstaten aan de Europese
Commissie verleend is. De bescherming van de volksgezondheid staat voor het
kabinet niet ter discussie door de sluiting van TTIP. De Europese standaarden voor
voedselkwaliteit en voedselveiligheid blijven onverkort van kracht. Het kabinet
accepteert geen verlaging van onze standaarden voor voedselveiligheid,
dierenwelzijn en het milieu.
Desondanks bestaan er in onze gemeenteraad zorgen en willen wij benadrukken dat TTIP in
ieder geval:
- geen Europese, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving mag versoepelen of opzij
mag zetten;
- geen geschillenbeslechting mag bevatten die afbreuk doet aan ons nationale
rechtssysteem en onze democratische besluitvorming
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de belangen van Nederland goed vertegenwoordigd
worden in de EU en de zorgen die er bestaan meegenomen worden naar de
onderhandelaars die voor de EU de onderhandelingen voeren.

Met vriendelijke groet,
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