
Open brief aan

De Europese overheden,
De Europarlementsleden,

De Europese Raad, 

Subject: STOP CETA, onderteken het ‘Comprehensive Economic and Trade 

Agreement’ NIET!

Geachte verkozenen,

De komende maanden moeten overheden en parlementen beslissen of  ze de 

ondertekening van het transatlantisch handelsverdrag CETA zullen 
verhinderen of toestaan, of met andere woorden, of ze de macht van onze 

democratische instituties (op lokaal, nationaal en Europees niveau) op vlak 
van bescherming van de rechten en gezondheid van de burgers willen 

behouden of niet. 

Op de Europees-Canadese top van 25-26 september 2014, intussen een jaar 

geleden, warden de onderhandelingen rond CETA ‘afgerond’. Een tekst van 
1600 pagina’s werd gepubliceerd en ter ondertekening beschikbaargesteld 

aan de Europese overheden. Het ratificeren van CETA staat gelijk aan het 
accepteren dat onze democratische besluitvorming in Europa wordt 

blootgesteld aan en bedreigd door de nieuwe mechanismen die in het verdrag
besloten liggen en dat een groot deel van de politieke beslissingsmacht van 

(verkozen) regeringen en parlementen wordt overgedragen naar 
supranationale (onverkozen) organen.  De clausules ‘Regulatory Cooperation 

Forum (RCF)’ –die voor een gelijkschakeling van regelgeving moet zorgen- en 
‘Investor-to-States Dispute Settlement (ISDS) –wat het voor bedrijven mogelijk

maakt om nationale overheden voor miljoenen aan te klagen als die nationale
wetgeving hun winsten zou bedreigen-, zijn dezelfde clausules als diegene die

in dat andere transatlantische handelsverdrag, TTIP, zo hevig gecontesteerd 
worden. De voorbije twee jaar is het protest aangezwollen in heel Europa. 

Meer dan 2,5 miljoen Europeanen tekenden reeds de petitie ‘Stop TTIP’. Het 
opofferen van onze strenge normen inzake gezondheid, voedselveiligheid, 

arbeidswetgeving, milieuwetgeving enz., voor ‘het bevorderen van de 
transatlantische handel’, baart heel wat mensen zorgen. De lobbyisten van de

transatlantische bedrijven lijken dan ook de enigen grote supporters van TTIP 
en CETA te zijn.



Waar de onderhandelingen voor TTIP nog aan de gang zijn, is het risico reëel 

dat we de meest gecontesteerde zaken uit dat verdrag, nl. de ernstige 
bedreiging van onze gezondheids-, milieu- en sociale standaarden, alsook de 

aanslag op ons democratisch beslissingsrecht, reeds een voldongen feit zullen
zijn eens CETA geratificeerd wordt. Als eerste van de zogenaamde ‘new 

generation trade deals’, zou het een precedent zijn voor alle komende 
handelsverdragen met de introductie van nieuwe, gevaarlijke voorzieningen 

zoals ISDS. Via de ISDS-clausule wordt het mogelijk gemaakt dat Canadese 
corporaties Europese lidstaten kunnen aanklagen als beslissingen die die 

lidstaten namen ten behoeve van burgers (denk aan arbeidswetgeving, 
milieuwetgeving,…), de winsten van die bedrijven zou kunnen bedreigen. 

Deze ‘rechtszaken’ worden dan bedisseld in private, commerciële arbitrage 
panels en dus niet via publieke rechtbanken. Het systeem is fundamenteel 

dubbelzinnig, aangezien enkel investeerders deze procedures kunnen 
opstarten tegen een lidstaat, maar niet omgekeerd. Bovendien worden de 

arbitragepanels betaald via een percentage op de schadeclaim. De 
arbitragehoven hebben er dus enkel bij te winnen wanneer investeerders 

massaal lidstaten gaan aanklagen, en deze zaken dan ook nog eens winnen…
Sommige Europese lidstaten hebben al bilaterale handelsverdragen met 

ander landen, waar deze ISDS-clausules in verwerkt zijn en hebben hier reeds 
een hoge prijs voor betaald. Via CETA wordt ISDS niet enkel mogelijk gemaakt

voor Canadese investeerders, maar voor alle bedrijven met affiliaties in 
Canada! Daarom is het belangrijk dat, in het licht van de contestatie van ISDS

bij de onderhandelingen rond TTIP, we CETA niet zomaar mogen laten 
passeren. 

Toch is ISDS niet het enige gevaar. De standaard privatisering en liberalisering

van diensten, eveneens onderdeel van het verdraag, bedreigt de toekomstige
beslissingsmacht van verkozen overheden en wetgevers. Het is nog niet 

duidelijk welke diensten al dan niet onder dit verdrag zouden vallen, afgaand 
op de bestaande economische regelgeving in elke lidstaat. Bijvoorbeeld: in 

sommige lidstaten is de sociale zekerheid een volledige 
overheidsaangelegnheid, in andere is deze nu al deels geprivatiseerd. Het is 

onduidelijk in welke mate CETA deze bestaande wetgeving kan herroepen. 
Het hele ‘RCF’-mechanisme maakt het moeilijker voor beleidsmakers om 

beslissingen te nemen in het publieke belang, terwijl lobbyisten een steeds 
grotere invloed krijgen. Het hoeft niet gezegd dat de lobby-budgetten van 

mulitnationals de lobby-budgetten van ngo’s en burgerbewegingen 
ruimschoots overstijgen. 



Tijdens de onderhandelingen vroeg Canada of er sancties zouden mogelijk zijn

in het geval dat de internationale arbeidsstandaarden niet zouden worden 
nageleefd. De Europese Commissie weigerde… Hoe is het mogelijk dat 

overheden, die als plicht hebben de burgers te beschermen, een verdrag 
tekenen dat meer waarde hecht aan handelsbelangen en allerhande 

mechanismen voorziet om deze handelsbelangen te beschermen, dan aan 
mensenrechten en arbeidsrechten, waar geen enkel mechanisme voor wordt 

voorzien. Voor meer info hieromtrent, zie www.s2bnetwork.org/issues/eus-
free-trade-agreements/ceta-material/

Afgaand op de beschikbare info, is het mogelijk dat CETA nog in 2015 ter 

ondertekening zal doorgegeven worden aan de 28 lidstaten, om dan in het 
voorjaar van 2016 goedgekeurd te worden de Europese Raad en het Europese

Parlement. Daarna kan CETA al ‘voorlopig geïmplementeerd’ worden, of het 
dan al goedgekeurd is door de parlementen van de lidstaten of niet. Daarom 

mogen we niet wachten tot de nationale ratificatie-rondes, en moet CETA nu 
tegengehouden worden. Reeds meer dan 2,5 miljoen Europeanen lieten hun 

stem horen, deze mogen niet genegeerd worden!

We vragen onze overheden daarom:

 Om deze tekst grondig te bestuderen en de gevolgen voor 

mensenrechten, gezondheid, arbeid, milieu en democratie in rekening 
te nemen en zodoende hun plicht te voldoen inzake bescherming van 

het publiek belang. 

 Om de fundamentele vragen rond CETA te beantwoorden en publieke 

fora te organiseren om de burgers hierover te informeren en 
consulteren. 

 Om te weigeren om CETA te onderteken, minstens tot er 

geloofwaardige antwoorden zijn op deze fundamentele vragen. De 

hypothetische groei van 0,09%, die voorspeld werd in de 
vooronderhandelingen van 2008, rechtvaardigen niet om blindelings 

een verdrag te tekenen dat gevormd werd door lobbyisten met als doel 
onze democratische rechten onder druk te zetten. 

http://www.s2bnetwork.org/issues/eus-free-trade-agreements/ceta-material/
http://www.s2bnetwork.org/issues/eus-free-trade-agreements/ceta-material/


Aan de parlementsleden vragen we om hun regeringen te vragen om CETA 

niet te ondertekenen, om dezelfde redenen als hierboven vermeld. We 
kunnen niet wachten tot de nationale ratificatierondes, CETA moet NU gestopt

worden!

Hoogachtend,

This letter was written by sevral organisations involved in European campaign
against TTIP and CETA, following the July 2015 civil society strategy meeting.

Download the PDF version in English

http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-09-08-Open-letter-CETA-final-final.pdf

