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Binnenkort zal het Europees Parlement een besluit nemen over de Comprehensive Economic and
Trade Agreement (CETA). CETA is lange tijd onderwerp geweest van een stevig politiek en
maatschappelijk debat. Veel maatschappelijke organisaties hebben, net als VNO-NCW en MKBNederland, de onderhandelingen tussen de EU en Canada over CETA vanaf de start in 2009
nauwlettend in de gaten gehouden en actief deelgenomen aan de consultaties van onze overheden
en de Europese Commissie. Ook in het Europees Parlement is CETA onderwerp geweest van
uitgebreide discussies. Deze betrokkenheid van verschillende politieke en maatschappelijke
organisaties heeft naar onze mening uiteindelijk geleid tot een verantwoord en gebalanceerd
verdrag waarin economische en andere maatschappelijke belangen evenwichtig recht wordt
gedaan. Voor een open economie als de Nederlandse zal CETA een duidelijke positieve bijdrage
leveren aan welvaartsgroei en het creëren van banen.
Canada en Nederland zijn goede en vertrouwde partners. Onze economieën en maatschappijen
zijnop dezelfde basiswaarden gegrondvest. Er zijn maar heel weinig landen buiten Europa waarin
dat in die mate het geval is. Door CETA worden de bestaande banden verstevigd. Dat is van
belang in de huidige instabiele wereld.
Nederland heeft reeds een substantiële economische relatie met Canada. Nederland voerde in
2015 voor 3 miljard euro aan goederen uit naar Canada en voor bijna 2 miljard euro aan diensten.
De gecumuleerde Nederlandse directe buitenlandse investeringen in Canada bedroegen eind 2014
23.8 miljard euro. Canada was in 2015 goed voor 0,7%van de totale Nederlandse export en
behoort daarmee tot de top-25 van belangrijke exportlanden. CETA zal deze banden verder
verdiepen door een veelheid van afspraken op allerlei economische terreinen en door
importtarieven over de volle breedte te elimineren. Minister Plowmen van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking verwacht dat CETA aldus de Nederlandse economie jaarlijks 600
miljoen euro tot 1.2 miljard euro op zal leveren. Bij de huidige economische groeicijfers is dat
aanzienlijk.
CETA zal de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven aanzienlijk vergroten. Concreet geldt dat
bijvoorbeeld voor de volgende sectoren:
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CETA heeft een grote impact op de scheepsbouwindustrie. Het Verdrag schrijft voor dat
Canada de importtarieven op een groot aantal Europese schepen in 3 tot 7 jaar moet
afUouwen naar 0%. Voor de scheepsbouwsector is dit de meest genereuze toezegging die
Canada ooit heeft gedaan aan een handelspartner.
De export van kaas zal met de inwerkingtreding van CETA meer dan verdubbelen, van de
maximum toegestane hoeveelheid van 12 miljoen kaas nu, naar 30 miljoen kaas in een
overgangsperiode van 6 jaar. En CETA beschermt de oorsprongsbenaming van onze
Goudse kaas tegen misbruik ervan, net als 143 andere producten die zijn beschermd
vanwege hun geografische oorsprong.
Ook de bloemen- en plantensector zal baat hebben bij CETA. Op dit moment wordt voor 9
miljoen euro naar Canada geëxporteerd. Op rozen zit nu nog een importheffing van 10%,
andere bloemen zijn zelfs onderhevig aan een importheffing van 16%. Met CETA
verdwijnen deze heffingen en zal de export stijgen.
CETA voorziet ook in een goede samenwerking om niet-tarifaire handelsbelemmeringen
terug te dringen. Zo zorgt CETA voor wederzijdse erkenning van kwalificaties in
beroepen als architect, accountant en ingenieur. Dienstverlening over en weer zal zo
kunnen toenemen.

De juiste vorm voor de beschernung van investeringen en het beslechten van
investeringsgeschillen tussen investeerders en overheden heeft heel veel aandacht gekregen in de
CETA-onderhandelingen. Dat heeft geresulteerd in het meest transparante dispute settlement
mechanisme tot nu toe. Met het Investment Court System introduceert CETA een geheel nieuw en
transparant instrument om investeringsgeschillen te regelen, waarbij het recht van de overheid om
beleid te maken gewaarborgd is. Dit maakt CETA een vooruitstrevend verdrag dat een
wereldwijde nieuwe standaard zet voor internationale investeringen en toekomstige verdragen.
De Europese Commissie heeft met CETA een onderhandelingsresultaat bereikt dat in het belang
van Nederlandse groei en banen is. Een snelle ratificatie en implementatie van CETA is nu van
belang om zo snel mogelijk de vruchten te kunnen plukken van het onderhandelingsresultaat. Dat
geldt voor een grote variëteit aan bedrijven, en zeker ook voor het midden- en kleinbedrijf dat
hiermee toegang krijgt tot internationale waardenketens en zo kan groeien en zorgen voor meer
banen.
Om al deze redenen zijn VNO-NCW en MKB Nederland sterk voorstander van CETA. Ik wil u
dan ook vragen om in het Europees Parlement vóór goedkeuring van dit verdrag te stemmen.
Met vriendelijke groet,
A
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Winand L.E. Quaedvlieg
Head Brussels Office
Permanent Delegate
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