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Geachte mevrouw Ploumen,
Al enkele malen heeft u ons laten weten dat de bescherming van onderwijs in de
handelsverdragen volgens u dusdanig is, dat uitsluiting niet noodzakelijk is.
Wij zijn echter allesbehalve gerustgesteld, vooral niet nu we via onze internationale
koepels vernomen hebben dat er pogingen worden ondernomen om de
onderhandelingen voor het eind van dit jaar af te ronden, en dat de EU- anders dan
eerder werd beweerd- aan bepaalde betrokkenen binnen TiSA heeft verzocht om
verdere liberalisering binnen het onderwijs wél mogelijk te maken.
In onze ogen blijven er grote risico’s kleven aan het afsluiten van het verdrag
zonder uitzondering van het hele onderwijs, of het expliciet en keihard vastleggen
van een maximum percentage toegestane private aanbieders en de voorwaarden
waaraan deze moeten voldoen:
 Binnen TiSA betekent ‘publiek’ 100% in handen van de overheid; dat is niet
het geval voor het onderwijs (en de zorg) in Nederland, dus blijft volgens
ons altijd de achterdeur open staan voor verdere liberalisering. Er zijn grote
commerciële aanbieders op de wereldmarkt die die achterdeur beslist gaan
vinden;
 De combinatie van ‘standstill’, ‘lock-in’ en ‘ratchet’- clausules maakt zaken
onomkeerbaar: als het niet goed gaat met privatisering is er nauwelijks een
begaanbare weg terug; dit is niet alleen een risico voor onszelf, maar al een
reële, actuele dreiging voor een aantal landen in ontwikkeling waar recente
privatisering van het onderwijs al op een ramp uitloopt;
 Wij achten het niet uitgesloten dat grote en zeer rijke private aanbieders uit
het buitenland gelijke behandeling eisen en overheden via internationale
arbitrage gaan bevechten op het punt van oneerlijke concurrentie vanwege
de subsidiëring van de publieke sector.
Goed onderwijs is een publieke dienst van groot belang, niet in het minst om de
samenhang in een samenleving te handhaven.
Wij willen u daarom nogmaals vragen om zeer kritisch te kijken naar TiSA en de
andere handelsverdragen.
Hoogachtend,

Liesbeth Verheggen
Voorzitter
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