
Actuele motie: CETA bedreiging voor Brabant 
 
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 25 oktober 2019,  
 
Constaterende dat, 

• de Tweede Kamer binnenkort een besluit zal nemen over de ratificatie van CETA, het 
handelsverdrag tussen de EU en Canada; 

• zonder instemming van Nederland het CETA-verdrag niet volledig kan worden ingevoerd; 

• voor dit soort handelsverdragen, na ratificatie, een rechtsgang geldt, te weten het ICS 
(Investment Court System)  die buiten het normale Nederlandse rechtsstelsel staat 

 
Overwegende dat, 

• investeringen van Canadese en veel Amerikaanse bedrijven in Nederland – zoals van 
beleggers die woningen opkopen, gaswinningsbedrijven, eigenaren van zware of 
chemische industrie of mondiale agrarische bedrijven – door CETA worden beschermd 
tegen overheidsbeleid dat deze investeerders, naar hun mening, benadeelt, waarna deze 
investeerders schadeclaims kunnen indienen; 

• CETA de provinciale beleidsruimte kan beperken, omdat het beleid, vanwege CETA-
afspraken, op gebieden zoals de verstrekking van vergunningen, de hervorming van de 
landbouw en de ruimte om publieke diensten te reguleren, in strijd kan zijn met de 
rechten van buitenlandse investeerders; 

• doordat de bepalingen in het CETA-verdrag vrijhandel en investeringsbescherming boven 
alle andere maatschappelijke belangen stelt, waarbij voedselveiligheid, milieubeleid, 
dierenwelzijn, consumenten- en werknemersrechten onder druk komen te staan en dat 
daaruit volgt dat sectoren die toch al onder druk staan – zoals de landbouw en de 
veeteelt – te maken krijgen met oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland; 

 
Spreken uit dat zij, 

• de negatieve impact die CETA kan hebben op Brabantse belangen, zoals onder andere – 
maar niet gelimiteerd tot – de gaswinning, woningbouw en de landbouw en veeteelt, 
uiterst ongewenst vinden; 

• daarom een dringend beroep doen op de leden van de Tweede Kamer om het CETA-
verdrag niet te ratificeren. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
SP, 
 
 
Maarten Everling 
 
 

Meer informatie: 
https://milieudefensie.nl/eerlijke-handel  
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/ 
www.iisd.org/itn/2019/06/27/cjeu-finds-ics-in-canada-eu-ceta-to-be-in-line-with-eu-law/  
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2334_en.htm  
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