
      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte Nederlandse leden van het Europees Parlement, 

 

 

Wij, de 28 organisaties onder deze brief, roepen u op om het Comprehensive Economic and Trade 

Agreement (CETA) met Canada in deze vorm te verwerpen. We vragen u op te roepen tot heropening 

van de onderhandelingen over CETA, want het huidige voorstel biedt onvoldoende garanties en juist 

te veel risico’s. Het EU-Canada “Joint Interpretative Instrument” komt niet tegemoet aan deze 

bezwaren. We zijn met name bezorgd over het volgende. 

 

ICS 

CETA brengt een parallel juridisch systeem met zich mee dat ruimte biedt aan investeerders om 

bestaande rechtssystemen te passeren en waarvan het de vraag is of het te verenigen is met 

Europese wetgeving. Dat is onnodig en onwenselijk. De Duitse Federatie van Rechters wijst ICS af, 

omdat het tot bevoordeling van grote bedrijven leidt boven burgers1. Canadese investeerders 

verkrijgen rechten via CETA, die niet gelden voor burgers of maatschappelijke organisaties. Daarnaast 

opent CETA de mogelijkheid voor Amerikaanse en andere bedrijven die in Canada zijn gevestigd om 

ook van de CETA-rechtsbescherming voor investeerders gebruik te maken. Hiermee wordt de kans 

vergroot van een ‘chilling effect’ op nieuwe regelgeving: overheden kunnen terughoudender worden 

om maatregelen te nemen ter bescherming van consumenten, dieren of milieu, als ze de kans lopen 

dat deze maatregelen worden aangevochten door investeerders.  

 

                                                           
1 https://globalarbitrationnews.com/german-association-judges-proposal-european-commission-introduction-investment-court-

system-settle-investor-state-disputes-transatlantic-trade-investmen/ 
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Klimaat 

CETA is tegenstrijdig aan de ambities van het klimaatakkoord van Parijs. Dat wordt bevestigd door 

het Sustainability Impact Assessment uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie zelf. CETA 

zal leiden tot meer uitstoot van broeikasgassen doordat regulering van investeringen in fossiele 

brandstoffen bemoeilijkt wordt, tot meer groei van transatlantisch transport en intensivering en 

schaalvergroting in landbouw en veeteelt worden gestimuleerd. 

 

Landbouw en voedsel  

Canadese producenten hebben in veel gevallen te maken met soepelere regels voor milieu, 

arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid en dierenwelzijn, waardoor kosten lager zijn. Dat zorgt 

voor een ongelijk speelveld en zet Europese producenten, boeren en tuinders op achterstand. 

Hierdoor kunnen Europese standaarden en een eerlijke prijs voor boeren onder druk komen te staan. 

 

Duurzaamheid 

Bescherming van arbeidsnormen en milieu zijn niet bindend geregeld. Mooie woorden in het 

duurzaamheidshoofdstuk zijn niet afdwingbaar en het voorzorgsbeginsel is niet voldoende 

beschermd. CETA biedt vakbonden, consumenten- en milieuorganisaties geen klachtrecht en legt 

geen sancties op aan overtreders van sociale normen en duurzaamheidsafspraken. 

 

Het CETA verdrag biedt geen adequate bescherming van publieke diensten tegen druk tot 

liberalisering en privatisering. Liberalisering is uitgangspunt van het verdrag en uitzonderingen 

moeten gerechtvaardigd worden of vooraf specifiek worden benoemd.  

 

Er is onvoldoende gewaarborgd dat sociale en milieucriteria een rol kunnen en mogen spelen bij 

publieke aanbesteding.  

 

Wij roepen u op CETA in deze vorm te verwerpen en op te roepen tot heronderhandeling.. 

Handelsverdragen moeten internationale verplichtingen en afspraken op sociaal, dierenwelzijn, 

volksgezondheid en milieugebied (zoals het Klimaatakkoord van Parijs) borgen, in plaats van 

ondermijnen. Eerlijke en duurzame handel kan en moet de norm worden. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Catelene Passchier 

Vicevoorzitter  FNV  

 

Mede namens de leden van de TTIP-alarm coalitie: 

Consumentenbond  

Foodwatch 

Greenpeace Nederland 

Milieudefensie 

SOMO 

Transnational Institute 

 



en de onderstaande organisaties: 

 
Bont voor Dieren  

 

 

Both Ends 

 

 

De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding 

 

 

Dierenbescherming 

 

Dierencoalitie 

 

 

 

Dutch Dairymen Board 

 

FIAN Nederland 

 



Fossielvrij NL  

 

 

De Groene Zaak 

 
 

Meer Democratie 

 

 

Nederlandse Akkerbouw Vakbond 

 
 

Nederlandse Melkveehouders Vakbond 

 

 

 

Platform Aarde Boer Consument 

 

 

Ondernemers van Nu 



Slow Food Nederland 

 

 

Studenten voor Morgen 

 

Urgenda 

 

 

Vakcentrale voor Professionals (VCP) 

 

 

Wakker Dier 

 

WEMOS 

 

 

World Animal Protection Nederland 

 


