
Aan alle gemeenteraadsleden van Nederland 

Geachte gemeenteraadsleden,

Sinds een paar jaar is de Europese Unie bezig met onderhandelingen over handelsverdragen met Canada (CETA) 
en de Verenigde Staten (TTIP). Naar mate er meer bekend wordt over deze veelomvattende handelsverdragen, 
neemt de weerstand toe. Tal van gemeenten in binnen- en buitenland hebben hun zorgen geuit en/of zich 
inmiddels tegen TTIP en CETA uitgesproken. 

Sinds de tekst van het CETA verdrag is gepubliceerd weten we beter waar we over praten. Veel van de bange 
vermoedens die we eerder al hadden, worden nu bevestigd. De Europese Commissie heeft altijd gesteld dat 
CETA een blauwdruk voor TTIP vormt. Het is dus essentieel beide handelsverdragen kritisch te blijven volgen. In 
de bijlage bij deze brief vindt u, mede als reactie op het position paper van de VNG 1, een factsheet met daarin 
een uitgebreide toelichting voor gemeenten. 

De belangrijkste bezwaren van gemeenten tegen TTIP en CETA kort op een rij;

1. Investeringsbescherming: binnen TTIP en CETA wordt een apart rechtssysteem opgetuigd dat mogelijk 
leidt tot omvangrijke schadeclaims zodra belangen van buitenlandse investeerders in het geding komen.

2. Aantasting beleidsvrijheid lokale overheden: mede vanwege het gevaar van schadeclaims zullen (lokale) 
overheden beperkt worden in het veranderen van beleid en regelgeving.

3. Verlies controle over publieke diensten: de markt voor (publieke) diensten wordt geopend voor 
aanbieders van over de oceaan. Als gevolg van de toenemende concurrentie kan de kwaliteit en de 
reikwijdte van de publieke diensten onder druk komen te staan.

In dit factsheet gaan we uitgebreid in op bovengenoemde bezwaren. Wij hopen dat u de informatie met 
belangstelling zult lezen en dat u zich vervolgens aansluit bij de groeiende groep kritische gemeenten en 
provincies die zichzelf TTIP en CETA vrij verklaren. Op de website van Milieudefensie kunt u eventueel 
voorbeeldmoties vinden van gemeenten die de uwe voor zijn gegaan. 

Via https://milieudefensie.nl/ttip/gemeenten-tegen-ttip vindt u een overzicht van de aangenomen moties.

Met vriendelijke groet,

Geert Ritsema

Campagneleider TTIP Milieudefensie

1 https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/ttip-en-gemeenten_20150715.pdf
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