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De studies van de Europese Commissie over 
het CETA voorzien een verhoging van het 
mediane loon (de middelste waarde van alle 
lonen, gerangschikt volgens grootte) van 
maximum € 2 per maand in Europa. Maar 
uit een onafhankelijke academische studie 
over het TTIP blijkt dat er een jaarlijkse 
inkomensverlies €  3.400 à €  5.550 per 
werknemer zal zijn en dit terwijl 600.000 

banen in Europa verloren zouden gaan.

#1 Een gevaar   
voor onze 
economische groEi, 
onzE banen  
en onze lonEn 

Elke regelgeving – bestaande of nieuwe – zal 
als een ‘handelsbelemmering’ beschouwd 
kunnen worden. De regelgeving die de 
werknemers beschermt (stakingsrecht, 
gezondheid en veiligheid op de werkplaats, 
CAO’s …) dreigt dus op de helling gezet te 

worden.  

 
Hoe komt dat? 

1. Wijzigingen, zelfs harmoniseringen van 
de wetgevingen tussen de Europese Unie 
en de VS/Canada kunnen onderhandeld 
worden … naar boven of naar beneden 
toe? De privé-investeerders – die zich 
weinig bekommeren om gezondheid en 
veiligheid op het werk –  zullen alvast aan 
die onderhandelingen kunnen deelnemen. 

2. Ondernemingen krijgen het recht om de 
staten voor een ‘parallelle rechtbank’ te 
dagen m.b.t. de arbeidsreglementeringen 
of CAO’s die in hun weg staan. Een 
buitenlandse privé-onderneming zal ook op 
die manier zware boetes opgelegd kunnen 

krijgen.

Kortom: economische privébelangen krij-
gen voorrang op het algemeen belang.

#2 Een gevaar   
voor  
dE democratie 
en het 
arbEidsrecht  

Het recht van de overheid om de toekenning 
van lucratieve overheidsopdrachten aan 
privébedrijven afhankelijk te maken van de 
naleving van de sociale, fiscale en milieu-

wetgeving wordt zwaar aangetast.

#3 Een gevaar   
voor de sociale 
omkadEring 
van overhEids-
opdrachten 

De Europese Unie heeft met Canada 
een handelsverdrag onderhandeld dat 
nog goedgekeurd moet worden door de 
Lidstaten van de EU en het Europees 
Parlement. De onderhandelingen over een 
handelsverdrag met de VS zijn nog bezig. 

Het doel van deze transatlantische verdra-
gen is de handel in goederen en diensten 
te liberaliseren, en privé-investeerders 
te beschermen. Komt daar bovenop dat 
men ook de douanetarieven nog meer wil 
drukken, en elke regelgeving – die als een 
handelsbelemmering wordt gezien – wil 
wijzigen. Dat allemaal in ruil voor beloftes 
op het vlak van groei en werkgelegenheid. 

Maar dit alles is niet zonder enig gevaar …

6
nEen

goede 
rEdEnEn 
om 

tE zeggEn
tEgEn hEt handelsverdrag 
tussen de europEsE unie  
en canada (ceta)

en aan het handElsvErdrag 
tussen de europEsE unie  
en de vs (ttip) 

w
w

w
.st

opttip.be

www.stopcet
a.

be

STOP CETA       STOP TTIP       STOP CETA      STOP TTIP       STOP CETA      STOP TTIP       STOP CETA      STOP TTIP       STOP CETA       STOP TTIP       STOP CETA      STOP TTIP       STOP CETA      STOP TTIP       

EUROPA VS TTIP



Het CETA en het TTIP leiden onomwonden 
tot meer liberalisering en privatisering 
van de openbare diensten (water, 
gezondheid, openbaar vervoer …). België 
zal moeten toelaten dat Canadese of 
Amerikaanse operatoren diensten komen 
verrichten ‘op onze markt’. In naam van de 
gelijke behandeling zal ons land bovendien 
verplicht worden deze diensten op dezelfde 
manier te subsidiëren als de Belgische 

openbare diensten. 

Op die manier brengt de liberalisering 
onze overheidsfinanciën in gevaar. Dit 
dreigt dan weer te leiden tot privatisering 
of tot forse begrotingsbesparingen, ook in 
bepaalde takken van de sociale zekerheid 

zoals de gezondheidszorg.

Canada en de VS hebben een aantal 
conventies van de Internationale Arbeids-
organisatie (IAO) niet bekrachtigd, o.m. die 
over de syndicale vrijheden en het recht op 
collectieve onderhandelingen. Bovendien 
voeren Amerikaanse werkgevers soms 

agressieve anti-syndicale acties. 

Door deze schending van de fundamentele 
normen van de IAO worden werknemers 

nog meer tegen elkaar opgezet. 

De vakbeweging pleitte ervoor om stevige 
sociale clausules op te nemen in de 
vrijhandelsverdragen en eist de mogelijkheid 
om stappen te kunnen ondernemen als de 
normen van de IAO overtreden worden en in 
sancties te voorzien. De Commissie weigert 
echter dit voorstel te verdedigen en laat de 

werknemers dus in de steek …

Reguleringen die nieuwe financiële crisis-
sen zouden moeten voorkomen (met blinde 
besparingen en een zoveelste afbouw 
van sociale rechten van werknemers tot 

gevolg), worden nagenoeg onmogelijk. 

Het CETA voert nl. beperkingen in van 
het reguleringsrecht, waardoor het 
moeilijk zo niet onmogelijk wordt om een 
scheiding op te leggen tussen deposito- 
en investeringsactiviteiten, de grootte van 
de financiële instellingen en/of het aantal 
aandelen in handen van buitenlandse 
beleggers in het kapitaal van de financiële 

instellingen te beperken. 
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#5#4 #6Een gevaar   
voor  
dE opEnbare 
diensten En  
dE diEnstEn van 
algEmEen belang

verhoogd  
gEvaar   
voor socialE 
dumping 

Een gevaar   
voor  
financiëlE 
rEgulEring 

• Mag België niet instemmen met de 
ondertekening van het CETA-verdrag. 
En mogen onze parlementsleden het 
verdrag niet goedkeuren.

• Mag België evenmin instemmen met de 
voortzetting van de onderhandelingen over 
het TTIP op basis van het huidige mandaat. 

doE meE op 20 sEptembEr 
en roEp hEt ttip & hEt 

ceta eEn halt toE!

Om onze rechten, onze jobs, onze 
gezondheid, onze planeet, onze voeding, 

onze democratie  
te beschermen.

grotE optocht  
+ flashmob  

+ fiesta alternativa

Europese wijk (Wetstraat - Schuman), 
Brussel, 17u. 
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