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15 oktober 2015 
 
Sprekers waren: 

Roos van Os:   Onderzoeker bij SOMO 
Dianthus Panacho:   Panacho consultancy 
Harriët Slager:   Lobbyist voor de scheepsbouw  
Agnes Jongerius:   Europarlementariër PvdA     
Jan Vos:    Tweede Kamerlid PvdA 
 
 

Inleiding 
 
Roos van Os 

Facts & Figures: 
1. onderhandelingen TTIP lopen sinds zomer 2013 
2. het gaat om een markt met  

a. 800 mln consumenten 
b. 50% mondiale BNP (productie) 
c. 30% totale wereldhandel 

3. NED exporteert voor 20 mld naar de VS 
 
 
TTIP gaat over harmonisatie van normen, wet- en regelgeving. Zogenaamde  
non-tarifaire belemmeringen voor handel. 
 
 
Positieve verwachtingen over TTIP in Europa zijn: 

 goedkopere producten en meer keuzevrijheid. 

 meer groei-> meer investeringen -> meer banen -> meer koopkracht 

 minder verschillen van regels met name gunstig voor MKB. 
 
Negatieve verwachtingen over TTIP in Europa zijn: 

 geen beeld of veranderende normen positief uitvallen. 

 blijven bijvoorbeeld de voedselveiligheid standaarden zoals wij die kennen? 

 ISDS (=investeerder-staat geschillenbeslechting), investeerders kunnen 
overheden aanklagen in arbitragecommissies achter gesloten deuren.  
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Stellingen 
 
De sprekers gingen tijdens de bijeenkomst in op de volgende stellingen: 

1. Het handelsakkoord zal consumentengoederen in Nederland goedkoper 
maken. 

2. Het handelsakkoord zal voor meer werkgelegenheid in Nederland zorgen. 
3. De Nederlandse voedings-, gezondheids-, milieu- en arbeidsrechtsnormen 

worden minder door TTIP. 
4. Het ISDS rechtssysteem is beter voor TTIP dan het Nederlands 

rechtssysteem.  
 
 
Dianthus Panacho 
goedkopere consumptiegoederen 
Ja, mits er groot effect is van wegnemen non-tarifaire handelsbelemmeringen 
Van onderhandelingen en effecten is echter weinig openbaar.  
 
meer banen: 

De verschillende sectoren in de VS zullen meer open worden, hiervan gaat 
Nederland profiteren, vanwege innovatiekracht van Nederland.  
 
normen minder onder TTIP 

Nee, normen en waarden hangen niet alleen af van verdragen, maar ook van in 
hoeverre je elkaar kan en wil vertrouwen. 
 
Voorbeeld CETA 
“Onder druk van” CETA verbeterden Canadese boeren hun kaasproductie om met 
kwaliteit in de buurt van Nederland te komen: geen race to the bottom 
 
ISDS beter dan NED rechtssysteem 

Ja, want bescherming van investeerders wordt hiermee internationaal de norm. 
Verbetering rechtszekerheid, eenduidigheid en verantwoording 
 
 
Agnes Jongerius 

Kern mening: 

 Verdrag heeft grote impact op mensen als werknemer, maar ook als burger 

 Positief over vrije handels(verdragen), handel is goed; we verdienen er aan en 

het levert banen op 

 Ziet vooralsnog vanwege de diverse nadelen te weinig toegevoegde waarde 

van TTIP 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

goedkopere consumptiegoederen:  

Ja grotere markt leidt tot meer concurrentie, dus meer keuzemogelijkheden en lagere 

prijzen, echter wel ten koste van normen (bij onderhandelen kom je altijd ergens in 

het midden uit, dus normen gaan erop achteruit arbeids-, milieu en 

gezondheidsbescherming) en het is de vraag of bedrijven lagere prijzen 

doorberekenen aan de consument. Agnes wil niet ten koste van alles lagere prijzen. 

Tevens heeft de VS een andere aanpak: niet het principe van voorzorg, maar 

ingrijpen achteraf. Agnes geeft de voorkeur aan voorzorg. 

 
meer banen: 
onderzoeksresultaten variëren van groei tot krimp, je zult winnaars en verliezers 
hebben. 
 
normen minder onder TTIP: 
zie eerder 
 

ISDS beter dan NED rechtssysteem 

Nee, beide rechtssystemen zijn goed. Agnes begrijpt niet waarom bedrijven de  

mogelijkheid krijgen om apart, buiten het rechtssysteem om, te dealen met 

landen/regeringen. 

 
 
Harriët Slager  

Scheepbouw wordt in USA beschermd (Jones act). Dit leidt tot inefficiënties. 
Wijziging Jones act zou 500 dzd extra banen in de VS en Europa opleveren.  

 

 

Reacties 
 

Reactie Roos van Os op de sprekers  

1. Harmonisatie heeft altijd te maken met vertrouwen versus angst. 

2. Bedenk dat prijs altijd is opgebouwd uit diverse belangen; zo is vliegen 

extreem goedkoop, omdat er geen milieu belasting wordt geheven. 

3. Kanttekening bij ISDS: waarom zou je buitenlandse investeerders de kans 

geven de Nederlandse rechtstaat te omzeilen? 

4. Protectionisme niet per definitie slecht. Het aanbesteden door overheden geeft 

bv. de mogelijkheid om bepaalde groepen voordelen te geven. 

5. Soms hebben overheden er ook belang bij om zaken achter gesloten deuren 

te regelen; dit is echter niet altijd in het belang van de samenleving. 
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Vragen uit de zaal: 

 Zijn we niet te naïef? VS hebben allerlei trucs om eigen bedrijven te 

beschermen (voorbeeld JSF).  

 Bedenk dat voor militaire industrie geen vrijhandel geldt.  

 Het gaat meer om de fiscale grenzen. 

 Is het niet te ambitieus? Alle regels voor alle sectoren; je kunt je vertillen; is 

het niet te groot en te meeslepend? 

 Normen landbouw in Europa zijn strenger dan in de VS, dit is logisch vanwege 

dichtheid bevolking; voedselveiligheid is te belangrijk om buiten verdragen te 

houden. In Europa is er een redelijk gelijk speelveld. Lukt dit ook inclusief VS? 

 Formuleer uitgangspunten en probeer op basis hiervan een oordeel te vormen 

dat is beter dan losse flodders en emotie, zoals de spreker nu constateert. 

 Er wordt gewezen op asymmetrie: VS is een federatie en Europa niet. Europa 

is een stuk verdeelder dan de VS over verschillende onderwerpen (denk aan 

migratie vraagstuk). 

 Straks heeft Nederland en Europa geen invloed meer op het beleid en zijn er 

geen interventiemogelijkheid meer t.o.v. normen en importtarieven. Dit is 

zorgelijk.  

 Leidt TTIP niet tot meer concentratie van kapitaal en economische macht en is 

het een bedreiging voor democratie? 

 

 

Roos van Os vraagt zich af of er genoeg tijd en deskundigheid is om TTIP echt goed 

te bekijken en te analyseren. 

 

 

Volgens Jan Vos zijn er te veel deskundigen die Tweede Kamerfracties bijpraten. Hij 

geeft ook aan dat de PvdA onderzoek heeft laten doen naar ISDS en dat het geleid 

heeft tot aanpassingen in het standpunt. Er zijn ook duidelijke cultuurverschillen 

tussen Europa en de VS. In de VS wordt gewerkt met preciezere contracten, daarom 

zijn ze ook heel dik. Rechters kijken heel precies naar die contracten, terwijl in 

Nederland ook het argument van redelijkheid en billijkheid speelt. Dus moeten we 

goed nadenken voor we instemmen met TTIP. Echter zijn de normen in Europa niet 

altijd strenger dan in de VS. Denk aan de financiële sector. Ook is de handhaving in 

de VS steviger. Ook ons systeem van vooraf controle, werkt niet per definitie beter 

dan achteraf controle volgens het VS systeem. Denk aan het VW voorbeeld. In de 

VS werd deze fraude ontdekt.  

 

 

Dianthus Panacho geeft aan dat Europa de VS veel te bieden heeft en dat de VS 

op zoek is naar nieuwe markten. Europa en in het bijzonder Nederland moet op 

zichzelf vertrouwen, we zijn een kennis economie. 

 

 

Agnes Jongerius en Jan Vos sluiten af met de belofte dat ze zich in zullen blijven  

zetten voor een verdrag dat de huidige kwaliteitsstandaarden respecteert. 


