Open brief aan de Belgische regeringen en parlementen
Brussel, 5 oktober 2016
Betreft: TTIP, de nakende ondertekening van CETA en de “STOP TTIP & CETA DAY” op 20 september
Geachte Belgische verkozenen,
De trans-Atlantische handelsakkoorden van de Europese Unie met Canada (CETA) en met de Verenigde
Staten (TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership) en met Canada (CETA - Canada
Comprehensive Economic and Trade Agreement) zorgen voor een groeiende golf van verontwaardiging
en ongerustheid bij de Belgische en Europese bevolking. Volgens een recente peiling gepubliceerd in La
Libre Belgique, zijn slechts 13% van de Belgen voorstander van deze akkoorden. Op 20 september
manifesteerden 15.000 mensen uit heel diverse organisaties in de Wetstraat om CETA en de
onderhandelingen over TTIP een halt toe te roepen.
Recent werden dubbelzinnige aankondigingen aangaande een mogelijke stopzetting van de TTIPonderhandelingen gedaan, maar in werkelijkheid is daar niets van aan : een nieuwe onderhandelingsronde is
bezig in de week van 3 oktober. Met betrekking tot CETA vraagt de Europese Commissie de overheden om
zich uit te spreken tegen 12 oktober (voorafgaand aan de Raad van 17-18 oktober) over de
ondertekening, voorzien op 27 oktober. We vernemen dat deze beslissing beïnvloed zou kunnen worden
door een “toelichtende verklaring“ van het akkoord, waarvan we niet weten of ze werkelijk de gevolgen
van CETA zou veranderen noch of ze beantwoord aan onze bekommernissen en evenmin wanneer en
voor wie ze beschikbaar zou zijn. Deze procedure weerspiegelt zo de manier van werken in de CETAonderhandelingen: ondoorzichtig en exclusief. Ze zou integendeel transparant en inclusief moeten zijn
en de tijd laten voor een ernstige analyse. Aangezien dit niet het geval is blijven wij ons verzetten
tegen de ondertekening van het akkoord op 27 oktober.

TTIP en CETA zijn geen gewone handelsakkoorden, aangezien ze verregaande gevolgen hebben in
verschillende sectoren: ze kunnen ten koste gaan van duizenden jobs, de lonen verlagen, de
arbeidsomstandigheden verslechteren, de gezondheidszorg en het onderwijs ‘vermarkten’, de veiligheid
van producten verminderen, de leefbaarheid van kleinschalige landbouwbedrijven bedreigen, onze
privacy aantasten en de ontwikkelingslanden op internationaal vlak nog verder in het nauw drijven.
Deze vrijhandelsakkoorden laten zakenlobby’s bovendien toe om nog voor onze parlementen aan zet
zijn, rechtstreeks inspraak te hebben bij het opstellen van nieuwe regelgeving. Verder bieden deze
akkoorden private investeerders de vrijheid om publieke beleidsmaatregelen op verschillende niveaus
aan te klagen via private tribunalen (Investor-to-state Dispute Settlement – ISDS of Investment Court
System – ICS) waar de onpartijdigheid van de rechters niet verzekerd is. Deze private tribunalen kunnen
de overheden verplichten zware financiële compensaties uit te betalen voor regelgeving die hun
toekomstige winstmarges mogelijk beperkt. Door dit alles wordt voorrang gegeven aan de private
belangen van multinationale ondernemingen boven het algemeen belang.
Een studie van de TUFTS University toont aan dat TTIP in Europa kan leiden tot een economische
inkrimping van 0,3% tot 0,5% afhankelijk van de regio, een jaarlijks inkomensverlies van 3400 tot 5550
euro per werknemer, het verdwijnen van 600.000 banen, en een belastingverlies tot 0,64% van het bbp.
Vooral de landen in Noord- en West-Europa, waaronder België, zouden het slachtoffer zijn1. Een andere
studie die in september 2016 gepubliceerd werd, wijst voor CETA op een verlies tot 240.000
arbeidsplaatsen in Europa, jaarlijkse inkomensverliezen tussen 316 en 1.331€ en een verlaging van het
loonaandeel in het BBP2.
De verschillende regeringen dragen binnenkort de zware verantwoordelijkheid om te beslissen of België
achter de ondertekening staat van het eerste trans-Atlantische handelsverdrag CETA. De Raad van de
Europese ministers van Buitenlandse Zaken van 17 oktober en de voorbereidende vergadering van de 28
permanente vertegenwoordigers van de lidstaten in Brussel op 12 oktober zijn hierbij cruciale
beslissingsmomenten.
De Duitse en Canadese ministers van handel hebben in een eerder uitzonderlijke demarche op 18
september aangekondigd dat “een verklaring met wettelijk statuut” zou onderhandeld worden tussen de
Europese Commissie en Canada, vóór de beslissing van de Raad. Ze hebben gepreciseerd dat dit zou
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toelaten om te verduidelijken wat er reeds in de tekst staat maar dat het in geen geval om een
heronderhandeling van het akkoord gaat. Tegelijkertijd hebben de Duitse en Canadese vakbonden
voorgesteld om in CETA bijkomende protocollen met een dwingende juridische draagwijdte te integreren.
Deze zouden de impact van sommige hoofdstukken over de diensten, het Investeringshof of de openbare
aanbestedingen serieus inperken en het voorzorgsprincipe en sancties in geval van schending van de sociale
en milieunormen toevoegen. Dit alles toont de noodzaak aan om eindelijk de nodige tijd voor overleg te
nemen. Dit impliceert volgens ons dat elk voorstel van tekst, die het CETA verdrag aanvult, nu eindelijk het
voorwerp moet zijn van een grondig publiek debat, voor elke beslissing op Belgisch of Europees niveau.
Aangezien dit niet het geval is, verzetten wij ons tegen elke Europese goedkeuring op 12 of 17 oktober en
tegen een ondertekening op 27 oktober.
Zonder dit debat ten gronde, vragen wij aan de Belgische ministers van Handel om de ondertekening van
CETA te weigeren.

Tenslotte probeert de Europese Commissie de voorlopige toepassing van CETA te bekomen nog voor
onze parlementen hun goedkeuring geven. Wij vragen onze Regeringen om dergelijke gang van zaken
niet te steunen en om elke voorlopige toepassing van CETA te weigeren.
We nodigen alle Belgische politici uit om deze oproep te beantwoorden, en om hun standpunt
hieromtrent te verduidelijken vóór 12 oktober.
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