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Geachte leden van genoemde commissies,
In verband met de lopende onderhandelingen tussen de EU en de VS over TTIP en het reeds
uitonderhandelde CETA-verdrag tussen de EU en Canada, sturen wij u ons gezamenlijke
manifest en een achtergronddocument. Eerder stuurden wij u een visie namens gezamenlijke
boerenorganisaties in oktober 2015. Inmiddels is onze coalitie uitgebreid met Milieudefensie,
FNV sector Agrarisch Groen en Platform Aarde Boer Consument. In ons manifest en het
achtergronddocument behandelen wij de effecten van deze verdragen voor de verschillende
landbouw- en veehouderijsectoren en de voedselsector in zijn geheel binnen Nederland en
Europa. Ook behandelen we de gevolgen voor voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieu én
werknemers.
Kort gezegd hebben we grote zorgen over TTIP omdat dit verdrag ertoe zal leiden dat de
Europese markt overspoeld zal worden met Amerikaanse landbouwproducten die
geproduceerd zijn met lagere standaarden dan die gelden in de EU. Dit gaat ten koste van de
inkomens en bestaanszekerheid van boeren, de veiligheid van ons eten, de rechten van
werknemers, de kwaliteit van het milieu en het dierenwelzijn. CETA, het Canadese TTIP, zal
ook tot bovengenoemde negatieve effecten leiden. Een vergelijkbare effect zal ontstaan als de
EU er daadwerkelijk toe besluit grotere importquota van varkensvlees uit Mercosur-landen
toe te laten. 1 Om redenen die we uitgebreid bespreken in het manifest en achtergronddocument zijn
wij dus zeer kritisch over genoemde vrijhandelsverdragen.
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We willen in dit stadium extra aandacht vragen voor CETA, ook om de mogelijke
precedentwerking op TTIP. Waarschijnlijk zal de Europese Raad al in juni het CETA-verdrag
beoordelen en eventueel goedkeuren. Daarbij willen we benadrukken dat nationale
parlementen geen beslissingsrecht hebben over het vrijhandelsdeel van CETA; dit is de 90
procent van het verdrag waar we ons de meeste zorgen over maken. Dit vrijhandelsdeel is
alleen een competentie van de Europese Commissie. Dus hierover kunt u de komende
maanden alleen invloed uitoefenen via het standpunt van minister Ploumen in de Europese
Raad. We roepen u daarbij ook op CETA te laten verklaren tot ‘mixed agreement’ zodat u
medebeslissingsrecht heeft over de overige 10 procent. Ook roepen wij u op om CETA niet
alvast voorlopig in werking te laten treden na de eventuele goedkeuring door het Europese
Parlement. CETA zou niet in werking mogen treden totdat alle 28 lidstaten het verdrag
geratificeerd hebben, en voordat er onderzoek is gedaan naar de sociale- en milieugevolgen
van het verdrag.
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Wij hopen dat u onze kritische analyse wilt betrekken bij uw inbreng tijdens de debatten die
de Tweede Kamer de komende maanden over TTIP en CETA zal voeren. Daarbij denken we
in de eerste plaats aan het AO Handelsraad / RBZ binnen de Commissie Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking op dinsdag 26 april. Het debat over de effecten van
handelsagenda op de landbouw en voedselvoorziening raakt echter aan meer beleidsterreinen.
Vandaar dat wij onze inbreng ook sturen aan de leden van de Commissies Economische
Zaken en Infrastructuur en Milieu.
Voorafgaand aan het AO Handelsraad / RBZ binnen de Commissie Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking op 26 april organiseren wij een gezamenlijke manifestatie,
waarbij sprekers van diverse organisaties uit onze coalitie het woord zullen voeren. Wij
nodigen u van harte uit om bij deze manifestatie aanwezig te zijn en om een korte reactie te
geven op datgene wat de sprekers naar voren brengen. De manifestatie start om 13.30 uur op
het Plein voor het gebouw van de Tweede Kamer.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Wij zijn graag bereid ons
standpunt mondeling aan u toe te lichten.

Hoogachtend,
Ingrid Jansen – voorzitter Nederlandse Vakbond Varkenshouders
Eric Douma – voorzitter LTO Varkenshouderij
Hennie de Haan – voorzitter Nederlandse Vakbond Pluimveehouders
Sieta van Keimpema – voorzitter Dutch Dairymen Board
Irene van der Sar – bestuurslid Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Keimpe van der Heide – bestuurslid Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Piet van IJzendoorn – voorzitter Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en
Voeding
Geert Ritsema – campagneleider Milieudefensie
Wim Baltussen – bestuurder FNV sector Agrarisch Groen
Guus Geurts – bestuurslid Platform Aarde Boer Consument
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