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Geachte leden van genoemde commissies, 

In de week van 11 februari zal er een plenair debat in de Tweede Kamer zijn over de ratificatie 
van het CETA-vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada.  Daarnaast maken wij u attent op de 
toespraak van EU-commissaris Hogan afgelopen week, waarin hij zei te willen onderhandelen 
met de Verenigde Staten over het verlagen van tarieven en standaarden (non-trade barriers)1. 
Voorzitter Von der Leyen verklaarde dat ze snel een deal wil met de VS.2  Dit zijn zeer 
verontrustende berichten. Vorig jaar werd er al een mandaat verstrekt over het harmonisering 
van standaarden waaronder voedselveiligheid (Conformity Assessment). Maar nu wil de 
Europese Commissie verder gaan, en is TTIP 2.0 inclusief landbouw weer een stap dichterbij.  

Vorig jaar waarschuwden een aantal boeren- en maatschappelijke organisaties voor de nadelige 
effecten van het verdrag met de Mercosur-landen dat in juni tot stand kwam, en dat later dit 
jaar zal worden voorgelegd aan de Europese Raad. 3 Ook andere organisaties stuurden u hun 
bezwaren, waaronder de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie verenigd in Nepluvi.4 
Tenslotte zijn de onderhandelingen met Thailand opnieuw gestart, en lopen er 
onderhandelingen met Australië, Nieuw-Zeeland, Indonesië en de Filippijnen.  



Al deze - mogelijke - vrijhandelsverdragen leiden tot grote problemen voor boeren, 
voedselveiligheid, werknemers, milieu en dierenwelzijn, in en buiten Europa. Daarom hebben 
een aantal boeren- en maatschappelijke organisaties deze zorgen verwerkt in het manifest 
‘Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en de planeet tegen de huidige 
vrijhandelsverdragen’. Op 1 oktober jl. hebben zij dit manifest persoonlijk aan een aantal leden 
van uw commissies overhandigd tijdens een actie op het Plein. Op diezelfde dag voerden 
Agractie Nederland en Farmers Defence Force hun eerste boerenprotest op het Malieveld, 
onder andere omdat boeren de toenemende maatschappelijke eisen niet in hun prijzen 
terugzien. Inmiddels ondersteunt ook Agractie Nederland dit manifest, wat u hier kunt vinden 
met alle ondersteunende organisaties: 5. Farmers Defence Force ondersteunt deze brief.  

Wij roepen u op in februari tegen CETA te stemmen. Daarmee wordt oneerlijke concurrentie 
met Canadese landbouwproducten die onder lagere standaarden tot stand zijn gekomen, 
voorkomen. Dat geldt met name voor rund- en varkensvlees en akkerbouwproducten. Maar 
hiermee kunt u ook een signaal aan de EU geven, en voorkomen dat het nog veel schadelijkere 
TTIP 2.0 en het verdrag met de Mercosur worden afgesloten. Met deze verdragen zullen er 
naast veel meer rund- en varkensvlees, ook grote quota pluimveevlees, ethanol en suiker 
worden geïmporteerd. In al deze landen zijn de dierenwelzijnseisen niet bestaand of een stuk 
lager in de veehouderij, en is er geen sprake van een sluitend en controleerbaar Identificatie en 
Registratie-systeem. Daarmee ontstaan grote risico’s voor de voedselveiligheid. Daarnaast 
worden bij de teelt van akkerbouwproducten chemische middelen gebruikt die zijn verboden 
door de EU. De EU heeft ook al toegezegd dat de maximale toegestane niveaus (MRLs) voor een 
aantal bestrijdingsmiddelen mogen worden verhoogd.  

Door de overvloed aan goedkope importen geproduceerd met lagere standaarden zal van het 
verdienmodel dat hoort bij de door minister Schouten gepropageerde kringlooplandbouw, niets 
terecht komen. Boeren zullen (zoals altijd) wel geconfronteerd worden met stijgende kosten, 
maar niet met kostendekkende opbrengstprijzen. De sterk verhoogde import van producten uit 
de Mercosur-landen zal er ook toe leiden dat gesloten kringlopen nog verder verstoord worden. 
Er worden immers nu al grote hoeveelheden soja uit deze landen geïmporteerd die bijdragen 
aan het huidige mestoverschot. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond roept juist op tot 
importheffingen op soja om de Europese teelt van plantaardige eiwit- en oliegewassen mogelijk 
te maken, wat mede kan leiden tot een gesloten kringloop. Platform Aarde Boer Consument 
wijst ook op de negatieve gevolgen van deze verdragen voor landrechten van kleine boeren en 
inheemse volkeren in ontwikkelingslanden, en tevens op de maar voortdurende gesubsidieerde 
Europese export naar Afrika die kleine boeren van hun markten verdrijft.  

Nu een Nee tegen CETA betekent dat er ruimte komt voor een rechtvaardiger en 
milieuvriendelijker handelsbeleid, waarbij boeren binnen en buiten Europa wél eerlijke prijzen 
voor zo milieu- en diervriendelijk mogelijke producten ontvangen. Dan kan er ook gewerkt 
worden aan kringlooplandbouw en natuur-inclusieve landbouw mét een verdienmodel.  

Het is een beslissend moment omdat er het komende jaar onderhandeld wordt over het 
toekomstige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) dat gaat gelden voor de komende 
zeven jaar. Als marktbescherming en flexibele productiebeheersing binnen veehouderij en 



akkerbouw, weer een plek krijgen in dit handels- en landbouwbeleid, kan het GLB-budget veel 
effectiever worden ingezet. Dan kunt u de maatschappij met een positief verhaal tegemoet 
treden, omdat het budget wél wordt ingezet om urgente doelen te halen op gebied van klimaat, 
leefbaarheid op het platteland en bescherming van gezinslandbouw, biodiversiteit en bodem. 
Dit biedt ook volop kansen voor een integrale afstemming op de Green Deal van commissaris 
Timmermans.  

Bedankt voor uw medewerking. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat 
graag. We zijn graag bereid ons standpunt mondeling aan u toe te lichten. 

 
Hoogachtend, 

namens Agractie Nederland, , Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, Nederlandse 
Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Vakbond 
Pluimveehouders, Platform Aarde Boer Consument en Vereniging voor Biologisch-Dynamische 
Landbouw en Voeding   

Coördinator: Guus Geurts 
guusgeurts@yahoo.com  
06 - 43979849 
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