
 

 

Geachte mevrouw Ploumen, 

De Consumentenbond schrijft u naar aanleiding van de gelekte TTIP documenten door Greenpeace 

Nederland. Voorafgaand aan de RBZ Handel Raad van 13 mei verzoek ik u de Commissie te 

herinneren aan haar plicht om zich te houden aan uw onderhandelingsrichtlijnen voor TTIP. In deze 

brief wil ik de zorgen van de Consumentenbond naar aanleiding van het TTIP lek met u delen en de 

boodschap schetsen, die wij willen dat u overbrengt aan de Commissie. 

 

Consumenten standpunt over TTIP 

Als vertegenwoordigers van consumenten geloven wij dat handel in het algemeen gunstig is voor 

Europa’s consumenten waar het een duurzame economie promoot en bestaande 

consumentenbescherming respecteert. Dit geldt in beginsel ook voor een goed ontworpen TTIP. De 

Consumentenbond is voor een verbeterde dialoog tussen Europese en Amerikaanse toezichthouders 

over “non-legislative acts”. Een toekomstige overeenkomst tussen de EU en de VS mag echter geen 

obstakel zijn voor besluitvorming en regulering in het publiek belang. 

 

Zorgen over de eisen van de VS: wij hebben uw steun nodig om een goede overeenkomst 

voor consumenten te bewerkstelligen 

De recente TTIP lekken hebben de eisen van de VS in TTIP onthult in een aantal van de voor 

consumenten meest relevante hoofdstukken. Wij realiseren ons volkomen dat deze documenten 

geen overeengekomen versies betreffen, maar samengevoegde voorstellen zijn met nog veel 

onderhandelingswerk te gaan. Na een diepgaande analyse concluderen wij dat de gelekte eisen van 

de VS onze zorgen voor consumenten bevestigen en de aanbevelingen van de Europese 

consumentenorganisaties staven om TTIP niet te laten leiden tot een lager niveau van 

consumentenbescherming.1 

 

 

                                                

 

 
1
 Zie het standpunt van BEUC, onze Europese koepelorganisatie: http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-

107_-_lau-regulatory-cooperation-in-ttip.pdf  
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De voorstellen van de VS, zelfs als slechts gedeeltelijk door de EU geaccordeerd, zouden het veel 

moeilijker maken voor de EU om in de toekomst nog regulering uit te vaardigen door verstikkende 

vereisten om de maatregelen te rechtvaardigen. Daarom doen wij een beroep op u om van de 

Commissie te eisen dat zij zich kant tegen de volgende voorstellen van de VS, omdat zij tot 

verlaging van EU standaarden kunnen leiden: 

 

De introductie van elementen van het Amerikaanse “notice and comment”- systeem2. 

Hoewel dit concept in theorie positief voorkomt, is er bewijs dat dit systeem “paralysis by analysis” 

creëert. Onze Amerikaanse zusterorganisaties hebben bewijs verzameld over dit feit.3 Een van de 

bekendste illustraties van hoe het Amerikaanse “notice and comment”- systeem de bescherming van 

consumenten ondermijnt, is het onvermogen van de Amerikaanse toezichthouders om gevaarlijke 

chemicaliën te verbieden zoals asbest. 

 

De mogelijkheid voor iedere persoon om regelgeving te wraken, als hij/ zij vindt dat die niet 

effectief is, te bezwarend of dat die regelgeving niet berust op correcte of actuele informatie4. Dit 

zou de deur openzetten om regelgeving te wraken, die vanuit consumentenbescherming zeer 

gewenst is en maatschappelijk nauwelijks discussie oplevert, zoals bijvoorbeeld de regulering van 

chemische stoffen REACH. Daarnaast zou dit voorstel het eenvoudiger maken om te stellen dat 

passagiersrechten te bezwarend zijn of het ondermijnen van fundamentele voedselveiligheid regels 

toestaan. 

 

Vereisten om EU regelvorming te verbeteren5. Wederom, het concept lijkt positief, maar de 

voorgestelde regels zouden het extreem moeilijk voor de EU maken om in de toekomst regulering 

uit te vaardigen door verstikkende vereisten om de regulering te rechtvaardigen en alternatieven te 

identificeren. Regelgeving is niet in het algemeen te bezwarend en kostbaar voor de samenleving. 

Goede regelgeving brengt zekerheid en voordelen voor bedrijven, het draagt bij aan het creëren van 

werkgelegenheid en groei. En het meest belangrijke, regelgeving beschermt en ‘empowers’ 

consumenten. 

 
  

                                                

 

 
2
 Bijvoorbeeld US art. X. 8, 9 en 11 van het ‘regulatory coherence’ hoofdstuk, art. 4, 7 en 10 van het TBT 

hoofdstuk en art. X.5 en 7 van het SPS hoofdstuk.  

3
 Zie analyse van Public citizen: http://www.citizen.org/oira-delays-regulatory-reform-report . 

4
 Zie bijvoorbeeld US art. X.11 en 16 van het “regulatory coherence” hoofdstuk. 

5
 Zie US art. X.8, X.11, X.14 “regulatory coherence” hoofdstuk en art. X.5 en 12 van het SPS hoofdstuk en art. 5 

van het TBT hoofdstuk. 

http://www.citizen.org/oira-delays-regulatory-reform-report
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Noodzaak het TTIP mandaat te respecteren 

De TTIP onderhandelingsrichtlijnen benadrukken dat de partijen “will aim at ensuring and facilitating 

respect of international environmental and labour agreements and standards while promoting high 

levels of protection for the environment, labour, and consumers, consistent with the EU acquis and 

Member States’ legislation.” De bovengenoemde voorstellen van de VS zijn niet verenigbaar met 

deze richtlijnen. 

De Consumentenbond wil voorop stellen dat zij niet twijfelt aan nut en noodzaak van het feit dat 

Europese en Amerikaanse toezichthouders met elkaar overleggen noch dat er een zekere mate van 

verantwoording is naar stakeholders. Desalniettemin, mag het niet negatief de manier beïnvloeden 

waarop de EU en Nederland hun regulering vormgeven. Dit is een zeer belangrijke zaak, te meer 

daar het direct impact heeft op de soevereine middelen van ons land om te reguleren. 

 

Als minister voor buitenlandse handel heeft u een belangrijke rol te vervullen in het vormgeven van 

de onderhandelingen en een verantwoordelijkheid om te verzekeren dat het mandaat van de Raad 

gerespecteerd wordt. Ik hoop oprecht dat onze zorgen bij u weerklank vinden en u ze wil 

overbrengen bij de komende Handelsraad. 

 

Met vriendelijke groet, 

Consumentenbond 

 

Bart Combée 

Algemeen Directeur 

 

 

 

c.c.: Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamer 

 

 

 

Bijlagen: 
- Een factsheet met het consumentenperspectief op TTIP, BEUC (Engels) 

- Aanbevelingen van onze Europese koepelorganisatie BEUC en de Transatlantische 

Consumentendialoog TACD, samen met andere NGO leden van de TTIP advisory group 

(Engels). 

 


