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Raadsagenda: Vreemd aan de orde van de dag:: 

6 oktober 2015 TTIP-verdrag 

 
Korte samenvatting/doel van het instrument: 

gemeente Enkhuizen uit te roepen tot een TTIP-vrije gemeente 

 
Overeenkomstig artikel 35 van het Reglement van Orde dient ondergetekende de volgende motie in: 
 
De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 6 oktober 2015, 
 
gehoord: 
- dat de Europese Unie op dit moment overleg voert met de Verenigde Staten om te komen tot een 

handelsovereenkomst, genaamd Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP); 
- dat een van de mogelijke gevolgen van TTIP is dat Amerikaanse bedrijven niet hoeven te voldoen aan 

Europese, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving bij vestiging of handel in Europa; 
- dat een van de mogelijke onderdelen van TTIP geschilbeslechting is tussen een bedrijf en een overheid 

buiten de rechter om, met name wanneer een bedrijf de overheid aansprakelijk stelt bij wet- en 
regelgeving die het bedrijf hinderen bij de vestiging of handel in Europa;; 

overwegende dat:  
- TTIP potentieel verontrustende gevolgen heeft, vooral ten aanzien van Europese, nationale, regionale 

en lokale normen op het gebied van concurrentie, economie, milieu, voedselveiligheid, gezondheid, 
sociale zekerheid, bescherming van werknemers, intellectueel eigendom en cultuur; 

- het onwenselijk is dat bedrijven overheden aansprakelijk kunnen stellen buiten de rechter om, tenzij het 
betreffende bedrijf en de betreffende overheid dit expliciet met elkaar hebben afgesproken; 

spreekt uit dat:  
- TTIP geen Europese, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving mag versoepelen of opzij mag 

zetten; 
- TTIP geen geschillenbeslechting mag bevatten die afbreuk doet aan ons nationale rechtssysteem en 

onze democratische besluitvorming; 
 
 en spreekt uit, als gevolg hiervan, gemeente Enkhuizen uit te roepen tot een TTIP-vrije gemeente; 

verzoekt het College:  
dit per brief kenbaar te maken aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en 
via deze Minister aan het Europese parlement en de Europese Commissie. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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