
TTIP notitie 
Transatlantic Trade and Investment Partnership 
 

De Europese Unie en de Verenigde Staten proberen in de TTIP onderhandelingen de 

onderlinge handel verder te liberaliseren. Schattingen geven een potentiële winst voor 

de EU aan van €119 miljard per jaar (€545 per EU huishouden per jaar). Voor 

Nederland komt dit naar schatting neer op een economisch voordeel van €1,4 tot €4,1 

miljard per jaar.  

 

Het CDA is voorstander van het voeren van onderhandelingen met de Verenigde 

Staten ten einde tot verdere liberalisering van de handel te komen mits het 

huidige beschermingsniveau voor de Europese burger gewaarborgd blijft. 
Aangezien de handel tussen de EU en de VS al een hoge mate aan liberalisatie kent, 

zal de potentiële winst voor zo'n 80% gezocht worden in het verder liberaliseren van 

de zogeheten 'niet-tarifaire handelsbarrières' (NTB). In het liberaliseren van deze 

NTB's is het niet de bedoeling dat het beschermingsniveau gegarandeerd door huidige 

Europese wetgeving op bijvoorbeeld consumentenbescherming, voedselveiligheid en 

REACH verminderd wordt. 

 

Waarom is het TTIP belangrijk? 

• Stimuleren van de economie juist nu hard nodig.  

o Een open, op de export gerichte economie als de Nederlandse kan veel 

profiteren van het partnerschap. De handel in goederen tussen 

Nederland en de Verenigde Staten is al omvangrijk (export €20,5 

miljard / import €28 miljard) en daarom zal verdere liberalisering ons 

veel opbrengen (afhankelijk van het resultaat tussen de €1,4 en €4,1 

miljard per jaar). 

o De handel tussen de EU en de VS in 2011: export €264 miljard, import 

€192 miljard. Het effect van het TTIP wordt geschat op een export 

groei van 28%. 

• TTIP is de grootste en meest ambitieuze handelsovereenkomst die de EU ooit 

heeft gesloten. 

• Samen vormen de EU en de VS een enorm handelsblok en kunnen daardoor 

hun invloed aanwenden om richting te geven aan mondiaal handelsbeleid.  

 

Wat wordt er besproken? 

• Markttoegang 

o Tarieven  

Gem. douanerechten van 5,2% (EU) & 3,5% (VS) verder afbouwen. 

o Oorsprongsregels 

Komen tot een goede balans tussen de EU en VS benadering. 

o Handelsbeschermingsmaatregelen 

Het is de wens van de EU om regelmatig overleg te kunnen voeren met 

de VS op dit onderwerp.  

o Diensten 

Openstellen van de dienstensector in nieuwe sectoren en 

wederkerigheid daarin. 

o Investeringen  



Hetzelfde of hoger niveau van liberalisering bereiken tussen de EU en 

de VS, dat reeds bereikt is in investeringsbeschermingsovereenkomsten 

(IBO) met andere partners. 

o Overheidsopdrachten 

Verdere openstellingen van beide markten voor overheidsopdrachten.  

• Regelgevingskwesties en niet-tarifaire handelsbarrières 

Het doel is onnodige kosten en vertragingen voor ondernemingen te vermijden 

en tegelijkertijd het hoge niveau van gezondsheids-, veiligheids-, milieu- en 

consumentenbescherming te waarborgen.  

• Aanpak van gemeenschappelijke uitdagingen in de nabije toekomst 

Gezien de omvang van het trans-Atlantische partnerschap is de invloed ervan 

op de wereldhandel aanzienlijk en zullen er dus ook onderwerpen besproken 

worden die de bilaterale handel overstijgen ter versterking van het 

multilaterale handelsstelsel. Er zal hier bijvoorbeeld gesproken worden over 

handel en duurzame ontwikkeling en intellectuele-eigendomsrechten. 

 

Punten van zorg? 

• ISDS (Investor-State Dispute Settlement) 

Het ISDS is een belangrijk en veel gebruikt instrument om EU investeringen te 

beschermen in het buitenland. (EU lidstaten hebben momenteel zo'n 1.400 

IBO's gesloten waarin een ISDS regeling is opgenomen). 

o Europese Commissie heeft toegegeven dat het ISDS systeem aan 

verbetering toe is en maakt zich momenteel sterk voor meer 

transparantie en een gedragscode voor advocaten.  

o CDA: ISDS is een instrument met toegevoegde waarde om Europese 

investeringen in het buitenland te beschermen. Het systeem dient 

verbeterd, niet afgeschaft te worden.  

• Genetically Modified Organisms (GMO's) 

Europese wetgeving mbt GMO's zullen geen deel uitmaken van de 

onderhandelingen.  

• Landbouw 

De landbouwsector maakt wel onderdeel uit van de besprekingen. Getracht 

wordt om beide partijen ertoe te bewegen de nog resterende hoge tarieven op 

verschillende producten, zoals vlees en melk te verlagen.  

o CDA: in principe niet tegen het verlagen van tarieven op agrarische 

producten mits de producten voldoen aan de EU wetgeving en dus 

eerlijk concurreren op de Europese markt.  

 


