Tegenlicht in de klas
TTIP, recht van de sterkste
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Samengevat
De handelsstromen tussen landen en
bedrijven zijn de afgelopen decennia steeds
intensiever geworden. Daardoor wordt er
geprobeerd om handelsbarrières en
importheffingen via handelsverdragen zoveel
mogelijk aan te pakken. TTIP is daar een goed
voorbeeld van. TTIP is het voorgenomen
vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie
en de Verenigde Staten, maar dit verdrag
leidt ook tot onrust in vooral Europa. Is het
verdrag een bescherming van onze
handelsbelangen of een bedreiging voor onze
democratie?
Vakgebied
Economie
Kernbegrippen
Handelsverdrag – TTIP – ISDS – Europese Unie
– Verenigde Staten – democratie Kerndoelen
EC/K/5.9, 6.1, 7.1, 8.2
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Tegenlicht in de klas’. Op Schooltv.nl staan
nog meer video’s over handel, zoals EU en de
handelsconflicten.
Antwoorden
1a Eigen antwoord b Geen wachttijden bij de
douane, geen importkosten, geen
bureaucratie. 2a Transatlantic Trade &
Investment Partnership b Investor-State
Dispute Settlemen c Bedrijven kunnen landen
aanklagen als ze hun investering in gevaar
zien komen. d Landen worden belemmert
bedrijfsonvriendelijke beslissingen te nemen
uit angst voor claims. 3 Bedrijven klagen
Nederland aan met als gevolg dat Nederland
misschien veel geld moet betalen. 4 In Quebec
(Canada) wordt een democratisch genomen
beslissing van het parlement aangevochten
door een Amerikaans bedrijf. b Eigen
antwoord 5 Eigen antwoord

Kijkvragen
1 Handelsbarrières en importheffingen
belemmeren het vrije verkeer van goederen
tussen landen. Vrijhandelsovereenkomsten
kunnen deze belemmering wegnemen.
a Leg met een voorbeeld uit hoe
importheffingen werken.
b Wat kunnen de voordelen van een
vrijhandelsakkoord zijn?

2 In het vrijhandelsverdrag TTIP zit een ISDS–
clausule.
a Wat betekent TTIP?
b Wat betekent ISDS?
c Waarom is ISDS voor grote internationale
bedrijven een gunstige clausule?
d Waarom is ISDS voor landen een ongunstige
clausule?
3 Ook Nederland wil het TTIP verdrag
ondertekenen. Dat kan ongunstig zijn voor
bijvoorbeeld het Nederlandse milieubeleid.
Wat kan het gevolg zijn als Nederland de
gaskranen in Groningen dichtdraait, wanneer
het TTIP verdrag met ISDS doorgaat?
4a Noem een voorbeeld uit deze aflevering
waarbij TTIP een democratisch genomen
beslissing teniet kan maken.
b Vind jij dit een eerlijke gang van zaken?
Onderbouw je antwoord.
Verdiepingsvraag

TTIP TTIP

5 Zoek op Rijksoverheid.nl naar TTIP. Zoek
vervolgens naar de nadelen die TTIP kan
hebben. Maak van elk beschreven nadeel een
woordweb, zodat alle nadelen overzichtelijk
zijn om te lezen.
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