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Wij roepen decentrale overheden op om stelling te nemen tegen TTIP, CETA en ISDS door een motie aan 

te nemen in raad of staten. Het is een uitstekende manier voor gemeenten en provincies om hun stem te 

laten horen over zaken die uiteindelijk ook lokale impact hebben. Het draagt bij aan het maatschappelijke 

debat en aan het debat binnen partijen.

Om je op weg te helpen hebben we suggesties op een rijtje gezet voor de overwegingen en het dictum. Een

goede motie heeft natuurlijk scherpe en correcte inhoud, neemt de lokale context mee en bevat 

argumenten waarmee je zoveel mogelijk fracties over de streep kunt trekken.

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de motie optimale mogelijkheden geeft om ook verdere invulling

aan de TTIP vrij verklaring van de gemeente of provincie te geven.

Op de site van Milieudefensie1 vind je een actuele stand van zaken van TTIP-vrije gemeenten en 

provincies, alsmede de aangenomen moties. Succes!

Overwegingen die in iedere motie passen
De werking van TTIP en CETA geldt ook voor gemeenten en provincies. Dit is goed geformuleerd in de 

overwegingen in de motie die in Groningen is aangenomen:

- Bij het afsluiten van TTIP en CETA zullen de verplichtingen van het akkoord bindend worden voor 

alle bestuursniveaus en dus ook voor de [gemeente/provincie];

- Overwegende dat de [gemeente/provincie] mogelijk verplicht en gedwongen kan worden om eigen 

initiatieven en beleid te wijzigen of zelfs te annuleren ten gevolge van de ondertekening van TTIP en 

CETA;

Bescherming mens en milieu
TTIP en CETA leiden tot verlaging van sociale- , milieu-  en gezondheidsnormen door wederzijdse 

erkenning van standaarden en/of harmonisatie van wetgeving. Dit is vrij goed verwoord in de 

overwegingen bij de motie die in Amsterdam is aangenomen:

- Overwegende de verontrustende potentiële gevolgen - vooral op het vlak van concurrentie, sociale 

normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom, cultuur;

- Overwegende het belang om het beschermingsniveau van de sociale, gezondheids- en 

milieunormen die gelden binnen de EU te behouden en het respect ervoor door de Europese en 

buitenlandse ondernemingen op de Europese markt te waarborgen;

1 �http://milieudefensie.nl/ttip/gemeenten-tegen-ttip



ISDS
Hieronder een voorbeeld uit de motie die in Venlo is aangenomen, met goede overwegingen over ISDS:

- Overwegende dat de onderhandelaars van het TTIP-verdrag een mechanisme (ISDS) verdedigen 

waarbij geschillen tussen investeerders en staten buiten de rechtelijke macht om beslecht kunnen 

worden;

- Overwegende dat private bedrijven, met ISDS, Europese, nationale, regionale en gemeentelijke 

wet- en regelgeving buiten de rechtelijke macht om kunnen aanvallen als zij vinden dat wet- en 

regelgeving hun toekomstige winsten in het gedrang zal brengen;

- Van mening zijnde dat het onwenselijk is dat vrijhandelsovereenkomsten als breekijzer gebruikt 

kunnen worden om Europese, nationale, regionale of gemeentelijke wetgevingen en/of 

verordeningen te versoepelen, aan te vechten of zelfs in twijfel te trekken;

- Van mening zijnde dat onze gemeente haar eigen democratische regels moet kunnen blijven 

vaststellen, zonder de dreiging van een arbitragezaak;

Publieke diensten
Onze suggestie luidt als volgt:

- Overwegende dat TTIP en CETA een bedreiging vormen voor publieke diensten door enerzijds de 

liberaliserings- en dereguleringsagenda die zij voorstaan en anderzijds door de geschillenbeslechting

die in dit soort verdragen is opgenomen;

Het dictum
En dan het dictum, want daar gaat het natuurlijk vooral om:

Wij zien het liefst dat gemeenten en provincies zich TTIP-vrij verklaren of uitspreken tegen TTIP. Maar je 

moet natuurlijk medestanders vinden, en dan zul je wellicht water bij de wijn moeten doen. In dat geval 

kun je denken aan een formulering die in ieder geval de onderdelen ISDS of andere vormen van arbitrage 

(ICS), regulatory cooperation en verlaging van standaarden als “onacceptabel” bestempelt.

Actiepunten in het dictum
Het is natuurlijk belangrijk dat de gemeente of provincie zich niet alleen TTIP-vrij verklaard, maar daar 

ook iets mee doet. Verzoek het gemeentebestuur of Gedeputeerde Staten om het standpunt over TTIP 

actief uit te dragen. 

Overweeg daarnaast om op te nemen dat de gemeente actief is met het informeren van de bewoners over 

de bezwaren tegen TTIP, CETA e.d. Als er draagvlak voor is kan in de motie opgenomen worden dat de 

gemeente of provincie ondersteuning zal geven aan discussie en voorlichting. Dat geeft organisaties de 

mogelijkheid om een beroep te doen op faciliteiten voor hun verdere acties tegen TTIP en de andere 

handelsverdragen.


