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Toelichting:
Op dit moment is de Europese commissie in onderhandeling met de Verenigde staten om
handelsverdrag te sluiten: het “Trans - Atlantisch Vrijhandels en Investeringsverdrag” (Engelse
afkorting: T-Tip).
De onderhandelingen botsen op heel wat protest in Europa.
Dit heeft enerzijds te maken met het proces: er is een gebrekkige transparantie en er is zeker een
gebrek aan participatie van alle beleidsniveaus en ook van het middenveld en de burgers.
Anderzijds heeft het te maken met de mogelijke negatieve gevolgen van het verdrag op het vlak
van sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw en intellectueel eigendom.
Tenslotte ligt er ook een mechanisme op tafel (ISDS) waarbij geschillen tussen investeerders en
staten door een apart arbitragehof buiten ons rechtssysteem om zouden behandeld worden. Ook
lokale overheden kunnen daar door gevat worden.
Dat kan betekenen dat regelgeving (sociaal, gezondheid, voedsel, milieu of technologie) die door
een overheid wordt goedgekeurd, aangevallen zou kunnen worden door private bedrijven, die
vinden dat deze regelgeving hun toekomstige winsten in het gedrang zal brengen.
De verplichtingen van het akkoord zouden bindend worden voor alle bestuursniveaus en de stad
Antwerpen zou dus kunnen veroordeeld worden omwille van democratisch genomen initiatieven
of beleidsdaden.
De gemeenteraad van Antwerpen is om die redenen van mening dat de onderhandelingen op de
huidige basis tussen de EU en de VS beter stopgezet worden.
De gemeenteraad vraagt aan het college van Burgemeester en schepenen om aan de Belgische
regering dit standpunt over te maken en te vragen om eventuele nieuwe onderhandelingen over
vrijhandelsakkoorden te organiseren met betrokkenheid van alle bestuursniveau’s en van de
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betrokken middenveldorganisaties.
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