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Claim 3.

Standaarden 
worden niet 
verlaagd

De Europese Commissie claimt dat 

onze standaarden ononderhandelbaar 

zijn. Toch weten we dat door TTIP 

regelgeving wordt afgezwakt en naar 

beneden bijgesteld. Dat gebeurt zelfs 

nu al, nog voordat het verdrag in 

werking is getreden. 

Wanneer het gaat om handelsverdragen, 

denk je niet snel aan onderwerpen zoals 

voedselveiligheid en chemicaliën. Toch 

gaat TTIP minder om het wegnemen van 

traditionele handelsbarrières als import- 

en exportbelastingen en quota’s, maar 

steeds meer om het gelijktrekken van 

regelgeving. Het doel is om een ‘gelijk 

speelveld’ te creëren waar bedrijven vol-

gens dezelfde regels met elkaar kunnen 

concurreren.2 Handelsbarrières, zoals 

verschillen in milieu- en voedselstan-

daarden, zitten hierbij in de weg. 

Volgens de Commissie is het uitgangs-

punt van de onderhandelingen om te 

zien waar de regelgeving van de EU en de 

VS onnodig uiteenlopen.3 Er zijn fun-

damentele verschillen in de bestaande 

regelgeving, maar desondanks verzekert 

handelscommissaris Cecilia Malmström 

dat “het gelijkschakelen van Europese 

en Amerikaanse regels niet ten koste 

gaat van het milieu, de gezondheid, 

veiligheid of consumentenbescherming.”4 

De Commissie noemt onze standaarden 

ononderhandelbaar.5
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Verschillende benadering van 
veiligheid

De kern van het probleem zit in de 

manier waarop Europa en de VS omgaan 

met veiligheid. In de EU bestaat het 

voorzorgsprincipe dat inhoudt dat een 

stof verboden is, tenzij is bewezen dat 

deze niet schadelijk is voor mens en/

of milieu. In de VS is dit omgekeerd: 

een stof wordt alleen verboden als 

wetenschappelijk bewezen is dat deze 

schadelijk is. Het verschil in benadering 

is de reden dat regelgeving in de EU vaak 

veel strikter is dan in de VS.

De onderhandelaars kunnen hier op twee 

manieren mee omgaan, door de regels te 

‘harmoniseren’ (lees: hetzelfde te maken) 

of door elkaars regelgeving te erkennen 

als gelijkwaardig. Zowel harmonisering 

als wederzijdse erkenning zal leiden tot 

lagere standaarden.

Het is onmogelijk om regelgeving gelijk 

te trekken zonder Europese of Ameri-

kaanse standaarden aan te tasten. Elk 

mogelijk resultaat van de onderhande-

lingen zal per definitie tussen eerdere 

standaarden in liggen, wat een verlaging 

van de hoogste standaard betekent. Ook 

minister Ploumen lijkt dit te begrijpen 

wanneer ze zegt: “Ik ben er in het 

algemeen op tegen als het laagste punt 

het compromis zou worden. Ik sluit niet 

uit dat je dat soms bij een deelonderwerp 

moet doen.” 6 

Om de problemen van harmonisering te 

omzeilen spreken onderhandelaars ook 

wel over ‘wederzijdse erkenning’ van 

elkaars standaarden en regelgeving.7 Dit 

betekent in de praktijk dat Amerikaanse 

producten die niet aan Europese stan-

daarden voldoen toch hun weg naar de 

Europese markt vinden (en andersom). 

Wederzijdse erkenning zal daarnaast 

leiden tot een race to the bottom. Be-

drijven die aan hogere eisen moeten 

voldoen, zullen ook hogere productie-

kosten hebben, en kunnen daardoor niet 

concurreren met minder gereguleerde en 

dus goedkopere producten. In de praktijk 

is de kans daarom groot dat door we-

derzijdse erkenning de laagste standaard 

uiteindelijk de norm wordt. 

Lagere standaarden aan beide 
kanten van de oceaan

Juist in de sectoren waar de regelge-

ving van de EU en de VS het meest 

uiteenloopt, landbouw en chemie, valt 

de meeste winst te behalen en zijn de 

belangen van de industrie het grootst. 

Zo zijn er op basis van het genoemde 

voorzorgsprincipe in de EU op het gebied 

van cosmetica 1.377 chemische stoffen 

verboden8 tegenover 11 in de VS.9 De 

voornaamste voorstanders van harmo-

nisering van regelgeving zijn dan ook de 

chemische en de landbouwindustrie aan 

beide zijden van de oceaan. De belangen 

van deze industrieën om hun winsten te 

vergroten, staan haaks op het belang dat 

burgers hebben bij hoge standaarden.

Ook individuele staten in de VS vrezen 

voor aantasting van hun standaarden. 

Op dit moment gaat wetgeving om 

milieu- en arbeidsnormen te bescher-

men in veel staten verder dan wat op 

nationaal niveau mogelijk is. Zo hebben 

dertig Amerikaanse staten strengere 

regels rondom het gebruik van gevaarlijk 

chemisch materiaal dan op nationaal 

niveau bestaan. De EU dringt erop aan 

dat de in TTIP vastgelegde afspraken 

ook gaan gelden voor individuele staten. 

Er wordt gevreesd dat bestaande regels 

worden aangetast als door de centrale 

overheid in TTIP lagere normen worden 

afgesproken. 

Standaarden nu al verlaagd

Op dit moment is al duidelijk dat 

standaarden niet alleen in de toekomst 

kunnen worden verlaagd. Het gebeurt 

nu al. Om de TTIP-onderhandelingen 

soepeler te laten verlopen is de Europese 

richtlijn voor hormoonverstorende stof-

fen vertraagd (zie box), het vervuilende 

label voor teerzandolie geschrapt (zie 

claim 6) en het verbod op het gebruik 

van melkzuur in de vleesverwerkings-

industrie opgeheven. En er zijn nog 

meer voorbeelden.10 Europarlementariër 

Marietje Schaake die zich openlijk achter 

het handelsverdrag schaart, bevestigt dit. 

Ze doet de vrees dat TTIP zou leiden tot 

de verlaging van Europese standaarden 

af als “een spin die maar doorgezet 

wordt.” Maar op haar eigen blog schrijft 

Schaake: “Het verbod op melkzuur is 

opgeheven om vertrouwen te kweken bij 

de Amerikanen”.11 

Nu en in de toekomst zal TTIP leiden tot 

toenemende druk om standaarden te 

verlagen. Daar waar de belangen van de 

industrie het grootst zijn, neemt ook de 

druk op consumenten en voedselveilig-

heid toe.

ttip: gevAAr voor gezondheid 

en veiligheid 

Hormoonverstorende stoffen zijn 

chemicaliën die in verband worden 

gebracht met het veroorzaken van 

kanker, diabetes en overgewicht. Er 

zijn bijna duizend van dit soort stoffen 

geïdentificeerd die op vele manieren 

worden toegepast, variërend van pesti-

ciden tot cosmetica.

Daarom begon de EU in 2009 aan een 

richtlijn die het gebruik hiervan zoveel 

mogelijk moet beperken. Door een 

intensieve lobby vanuit de chemie- 

sector is deze wetgeving nog altijd niet 

van kracht. De gebruikte strategieën: 

het overdrijven van de kosten van 

de invoering van de richtlijn, het in 

diskrediet brengen van wetenschappe-
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lijk onderzoek dat een verbod op deze 

schadelijke stoffen ondersteunt en het 

inzetten van bureaucratische middelen 

om tijd te rekken. 

TTIP is nieuw in het arsenaal van het 

bedrijfsleven en wordt dankbaar inge-

zet om de inhoud van de richtlijn af te 

zwakken. TTIP gaat ten slotte om het 

zoveel mogelijk gelijkschakelen van de 

Europese en Amerikaanse wetgeving. 

Een nieuwe richtlijn rondom hormoon-

verstorende stoffen in de EU staat 

haaks op deze doelstelling, aldus de 

Amerikaanse belangenorganisatie van 

de chemische industrie. Zij aan zij met 

Europese chemiegiganten als Bayer en 

BASF verzetten zij zich tegen de richt-

lijn vanwege “de vergaande negatieve 

gevolgen voor mondiale handel”.  
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