
 
 

Aan de woordvoerders voor handelsverdragen CETA en TTIP in de Algemene Commissie voor 

Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en hun fractievoorzitters. 

 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA Den Haag 

 

Amsterdam, 19 april 2016 

 

 

Geacht Kamerlid, 

 

In Nederland maken veel mensen zich zorgen over de verreikende effecten van handelsverdragen TTIP 

en CETA. Met name de gevolgen voor onze democratie en beleidsvrijheid zijn reden tot grote zorg. 

Vorig jaar zette daarom een recordaantal van 3,3 miljoen Europeanen (waaronder meer dan 110.000 

Nederlanders) een handtekening onder het Europees Burgerinitiatief dat de onderhandelingen over 

deze verdragen wil stoppen. Op 10 oktober 2015 gingen duizenden mensen met diezelfde oproep in 

Amsterdam de straat op.  

 

In dit rumoerige debat is het soms moeilijk om feit van fictie te onderscheiden. Zeker in het debat 

rond TTIP, waarover nog steeds achter gesloten deuren worden onderhandeld, blijft veel onduidelijk. 

Maar dit ligt anders bij CETA, het beoogde handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. De 

onderhandelingen over dit verdrag zijn al in 2014 afgerond en het resultaat hiervan is openbaar 

gemaakt. Rechtsgeleerden van de universiteit van Göttingen namen de verdragstekst onder de loep 

genomen met de vraag of de veelbesproken zorgen over CETA terecht zijn.  

 

Hun conclusies zijn alarmerend. CETA zet hoogwaardige consumentenbescherming onder druk. Het 

verdrag ondermijnt democratische basisprincipes, beperkt uw beleidsvrijheid als Kamerlid en staat 

ambitieuze duurzame ontwikkeling in de weg. Het is uiterst belangrijk dat u en uw partij zich nú 

uitspreken over CETA. Op 29 februari 2016 kondigde Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström 

aan dat zij CETA dit jaar door de Raad van ministers en het Europees Parlement wil loodsen.  

 

Als eerste stap staat CETA deze zomer op de agenda van de Raad met de vraag om in te stemmen met 

de voorlopige inwerkingtreding van het verdrag. Als dit doorgaat zijn de consequenties groot: een 

clausule in CETA bepaalt dat na voorlopige inwerkingtreding onderdelen drie jaar lang van kracht 

blijven, óók als nationale parlementen zich tegen het verdrag uitspreken.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

In een bijlage bij deze brief zet foodwatch de bepalingen uit CETA op een rij die de meeste problemen 

opleveren voor onze democratie en beleidsvrijheid, en voor uw mandaat als Tweede Kamerlid. We 

baseren ons daarbij op bovengenoemde wetenschappelijke analyses. Wij zouden het zeer op prijs 

stellen als u wilt aangeven of u en uw partij het eens zijn met de volgende stellingen, die in de bijlage 

worden onderbouwd. foodwatch zal zo snel mogelijk een overzicht van alle reacties publiceren. 

 

1. CETA brengt hoogwaardige consumentenbescherming in gevaar. CETA biedt onvoldoende 

bescherming van het voorzorgsbeginsel. 

2. CETA zorgt niet voor hoge internationale standaarden, maar ondermijnt ze. CETA is een 

verdrag dat primair gericht is op het verlagen van handelsbarrières en niet op het wereldwijd 

stimuleren van hoogwaardige standaarden.  

3. CETA ondermijnt duurzame ontwikkeling. CETA ondergraaft beleid gericht op duurzame 

ontwikkeling en voorkomt niet dat duurzame EU-normen worden verlaagd. 

4. CETA beperkt de beleidsvrijheid van de EU en haar lidstaten.  

5. CETA holt het mandaat van parlementen uit. 

6. CETA bevat onnodige en ongewenste investeerdersbescherming. CETA biedt buitenlandse 

bedrijven een speciaal tribunaal om staten aan te klagen - en schadeclaims te eisen - als ze 

vinden dat beleid hun investeringen in gevaar brengt.  

7. CETA mag niet voorlopig in werking treden zónder expliciete instemming van de Tweede 

Kamer. CETA is een ingrijpend verdrag dat bovendien de soevereiniteit van parlementen en 

lidstaten inperkt. Een dergelijk verdrag zou nooit zonder instemming van diezelfde 

parlementen vroegtijdig in werking mogen treden.  

8. Zolang bovenstaande problemen bestaan mag CETA niet getekend worden. 

 

Aangezien er in juni mogelijk al in Brussel door de Raad van Ministers gestemd zal worden over CETA 

zouden wij u willen verzoeken om voor 20 mei uw reactie met ons te delen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

  

 

 

 

Ilse Griek       Jurjen de Waal 

Directeur foodwatch Nederland     Politiek campaigner foodwatch 

 

 

 


