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Onderwerp    
WTO-dienstenonderhandelingen (GATS): herziene verzoeken EU aan overige WTO-
leden 
 

 

Mijn voorganger als Staatssecretaris van Economische Zaken heeft naar aanleiding van 
Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken op 13 en 18 
maart 2003 toegezegd de Tweede Kamer op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
in de WTO-dienstenonderhandelingen (GATS). In juni 2002 bent u al geïnformeerd over 
de eerste verzoeken van de EU aan haar WTO-partners in het kader van deze 
onderhandelingen. Inmiddels heeft de EU op 24 januari jl. herziene versies van deze 
verzoeken gestuurd aan haar handelspartners. Deze maand zal de EU deze herziene 
verzoeken toelichten tijdens bilaterale ontmoetingen met veel van haar handelspartners in 
Genève.  
 
Om u hierover te informeren stuur ik u een door de Europese Commissie opgestelde 
samenvatting van deze herziene verzoeken. De verzoeken zelf zijn onderhandelings-
documenten die vertrouwelijke informatie bevatten. Bijgevoegde samenvatting is echter 
door de Europese Commissie - die optreedt als onderhandelaar namens de Europese Unie 
- vrijgegeven en bestemd voor publiek gebruik. Daarnaast zal een drietal vertrouwelijke 
documenten, die een nadere overzicht geven van de inhoud van de verzoeken, met 
bijbehorende toelichting nog vandaag ter vertrouwelijke inzage bij de griffie worden 
gelegd.  
 
De verzoeken zijn gericht op het verwijderen van belemmeringen en het vergroten van  
markttoegang en nationale behandeling voor dienstverleners uit de EU. Deze verzoeken 
hebben betrekking op een groot aantal dienstensectoren waaronder professionele 
diensten, financiële diensten, telecommunicatiediensten, post -en koeriersdiensten, 
distributiediensten, bouwdiensten, milieudiensten, energiediensten en toerisme. De EU 
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verzoekt haar handelspartners niet om opening van dienstensectoren die aldaar tot het 
publieke domein behoren. Daarom worden bijvoorbeeld geen verzoeken gedaan op het 
terrein van gezondheidsdiensten. Een verzoek inzake onderwijsdiensten wordt alleen aan 
de VS gericht en is beperkt tot private onderwijsdiensten. Op het terrein van water-
distributie en waterzuivering worden wel verzoeken gedaan, maar uiteraard geldt dit 
slechts voor landen waar deze sectoren zijn opengesteld voor particuliere investeerders. 
 
Voor de meeste WTO-partners geldt dat - in vergelijking tot de verzoeken uit 2002 - de 
verzoeken niet of nauwelijks zijn gewijzigd. De Europese Unie blijft dan ook met deze 
verzoeken blijk geven van haar ambitie tot een succesvolle voortzetting van de diensten-
onderhandelingen waarbij grotere markttoegangsmogelijkheden worden gecreëerd voor 
Europese dienstenleveranciers, de concurrentie wordt vergroot en de consument 
uiteindelijk lagere prijzen zal betalen. In deze nieuwe verzoeken wordt nog meer rekening 
gehouden met de positie van ontwikkelingslanden en daarom worden van hen minder 
concessies gevraagd dan in 2002. Aan veel van deze WTO-landen - en in het bijzonder de 
minstontwikkelde landen - verzoekt de EU slechts om marktopening in een beperkt aantal 
sectoren die een belangrijke rol spelen bij de economische ontwikkeling in de betrokken 
landen, zoals telecommunicatie, financiële diensten, transport, bouwdiensten en 
milieudiensten. De EU verzoekt m.n. de minstontwikkelde landen om - naar eigen keuze - 
in twee van deze sectoren een aanbod voor verdere markttoegang te doen.  
 
Ook de WTO-dienstenonderhandelingen hebben als onderdeel van de Doha-ronde door 
het raamwerkakkoord op 1 augustus 2004 een nieuwe impuls gekregen. Afgesproken is 
dat WTO-leden uiterlijk in mei 2005 herziene (verbeterde) versies van hun aanbod op 
tafel zullen leggen. Tot op heden hebben 50 WTO-leden een initiëel aanbod ingediend. 
Aan landen die nog geen eerste aanbod hebben ingediend is met klem gevraagd dit 
spoedig te doen. De Europese Commissie zal in de komende maanden uitgebreid met de 
EU-lidstaten gaan werken aan een verbeterd EU-aanbod. Hierover zal ook in Nederland 
nauw overleg plaatsvinden met de dienstensector, verschillende departementen, NGO’s 
en andere betrokken partijen. Ook over dit herziene EU-aanbod zal de Tweede Kamer 
uiteraard worden geïnformeerd.      
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