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. De Tweede Kamer de-
batteert vandaag over
het EU-handelsverdrag
met Canada (Ceta).. Of het verdrag het
haalt, is onzeker. Er is
veel maatschappelijke
weerstand tegen Ceta.. Die weerstand is deels
gevoed door misvattin-
gen over het verdrag.

H A N D E L

Ceta: hormoonvlees

D
eTweedeKamerdebatteert
vandaagoverhet EU-han-
delsverdragmetCanada, de
ComprehensiveEconomic
andTradeAgreement (Ceta).
Of dedeal het haalt, zal een

dubbeltje op zijn kantworden.DePvdA
trok afgelopennajaarhaar steunaanhet
verdrag in enbinnende coalitie heeft de
ChristenUnie grotebezwaren.

De economische cijfers spreken inhet
voordeel vanCeta, dat zorgt voorde af-
schaffing van98%vande importtarieven.
Dewaarde vandeuitvoer vanons landnaar
Canadawas in 2015€2,9mrd.Ceta, dat
al in 2017 voor eenbelangrijk deel inwer-
king trad, stuwdedie export inde eerste elf
maanden van2019naar €4mrd. Indezelf-
deperiode groeidede invoer uitCanada
van€1,5mrd tot €1,8mrd.

Dezepluspuntenkunnencritici niet
overtuigen. Politici, boerenlobbyclubs
enmaatschappelijke organisaties stellen
datCanadesebedrijven enboeren lagere
normen voordierenwelzijn enproduct- en
voedselveiligheidhanteren, en zoonge-
wenst enoneerlijkmetEuropesebedrijven
enboeren concurreren.

Daarbij klagen critici over het aanCeta
verbonden InvestmentCourt System (ICS),
het specialehofwaar investeerders een
zaakkunnenbeginnen tegeneen staat.
Anderebelanghebbenden staandaarbij
buitenspel, het ICSmaakt lidstaten
risicoavers bij het ontwikkelen vannood-
zakelijkmilieu- enklimaatbeleid, zo luidt
deklacht.

Vijf standpunten rondCeta, die deels op
misvattingenberusten:

1.
Als Nederland om alcoholmis-
bruik aan te pakken de accijns
op whisky verhoogt, dan kunnen
Canadese whiskystokers com-

pensatie eisen.
Dit voorbeeld is niet uit de lucht gegrepen.
Tabaksfabrikant PhilipMorris eiste in
2010 viade investeerdersbeschermingspa-
ragraaf in eenhandelsverdrag compensa-
tie vanUruguay toendat landantirookbe-
leiduitrolde. Eenarbitragehof veegdede
claimvanPhilipMorris in 2016 evenwel
van tafel.

Dat gaat ookgebeuren indit voorbeeld.
Want je kunt bij het ICS alleen zaken
aanspannenals eenoverheidonredelijk
opereert enbijvoorbeeldmet onteigening
dreigt zonder schadevergoedinguit te
keren.

De claimvan tegenstanders dat inves-
teerders statenbedelvenonder rechtsza-
kenklopt ookniet. Sindsde stichting van
het InternationaalCentrumvoorBeslech-
ting van Investeringsgeschillen (Icsid) in
de jaren zestigwaren er zo’n zeshonderd
uitspraken ingeschillen tusseneen inves-
teerder en een staat, zegt FreyaBaetens,

De Tweede Kamer is tot op het bot verdeeld over
ondertekening van het handelsverdrag tussen de
Europese Unie en Canada (Ceta). Maar de deal is
deels al in werking getreden en één ding is duidelijk:
een invasie van hormoonvlees en chloorkippen uit
Canada bleef uit. Wel resteren er pijnpunten en
misvattingen. Vijf ervan op een rij.

In het kort

hoogleraar internationaal recht aande
universiteit vanOslo. ‘HetEuropeesHof
voordeRechten vandeMenskrijgtmakke-
lijk 60.000 zakenper jaar.’

Geenbedrijf heeftNederlandooit ge-
daagdmet eenberoepopeen investerings-
verdrag.WelwarenNederlandsebedrijven
inhet buitenland tientallenmalenbetrok-
kenbij dergelijke arbitragezaken.

‘Jemoet jeniet blindstarenopdemoge-
lijkheden vanbedrijvenomeenclaim in te
dienenbij het ICS’, zegt Pieter JanKuijper,
emeritushoogleraar recht der internati-
onale organisaties bij deUniversiteit van
Amsterdam.

Hijwijst eropdat ‘inhetCeta-verdrag
zeer uitgebreidebepalingen staan, die
lidstaten vrijheid gevenop vlak vanbij-
voorbeeldklimaatbeleid, consumentenbe-
scherming en volksgezondheid.Het enige
dat het verdrag eist, is tijdige en transpa-
rante correspondentie overmaatregelen,
zodat bedrijven en investeerders genoeg
tijdhebben zich voor te bereiden.’

2.
De geschillenbeslechting is
een feestje van de multina-
tionals.
Deze claimkomtbijvoorbeeld

van vakbondFNV.Maatschappelijke or-
ganisaties zoals bondenhebbengeen
toegang tot procedures voorhet ICS, is de
grief.

Maarngo’s en vakbondenkunnen zich
wel in een zaak voegenalsamicus curiae,
oftewel ‘vriend vanhethof’. Daarmeekun-
nen ze rechters informatie verschaffen. In
de zaakoverhet tabaksbeleid inUruguay
wasde rol vandeWereldgezondheidsorga-
nisatie (WHO) alsamicus curiae relevant,
stelt Baetens.

‘DeWHOhad veel nuttige informatie
over rookgedrag.Het tribunaal hechtte
daar veel belangaan, enhet vormdeeen
cruciale bijdrage aanhet arbitragevonnis.’

‘Vrienden vanhethof’ kunnenargu-
mentennaar voren schuiven, die geen van
departijenheeft ingebracht, aldusBae-
tens.Maar aanhun rol klevenooknade-
len,meent ze: zakenkunnen langer duren
enduurderuitvallen.Momenteel bepaalt
het tribunaal inoverlegmetde investeer-
der ende staat, diehet algemeenbelang
moetbepalen, of de aangedragen input
relevant is. Cetaneemtdezebestaande re-
geling grotendeels over.

Eenandere rol dandie vanamicus curiae
is er voormaatschappelijke organisaties
niet.Maar als zij tegenbuitenlandse in-
vesteerders of statenwillenprocederen,
kunnen zedat onderhetnationale recht
bij eennationale rechtbankdoen, aldus
Baetens.

3.
Dat ICS is helemaal niet no-
dig. Investeerders kunnen
ook naar de nationale rech-
ter gaan.

Dat klopt. ‘Het ICSdient als een vangnet’,
legt hoogleraarKuijper uit. ‘Bovendien
staat in eenaantal EU-lidstatendeon-
afhankelijke rechtspraakonderdruk.’
Hij verwijst naar de situatie inPolen en
Hongarije.

LaurensAnkersmit, universitair docent
EuropeesRecht aandeUniversiteit van
Amsterdam, vindt evenwel dat het ICS ‘een
asymmetrische, aparte rechtsgang schept’
waarmee jedenationale rechtsgangkunt
omzeilen. ‘Het is daarbij eenrichtingsver-
keer.Wantde staat kangeen tegenclaim
indienen’, aldusAnkersmit. ‘Dat zou via
eennationale routemoeten.’

Deamicus-curiae-optie voor anderebe-
langhebbendenkwalificeert hij als ‘een
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blijft thuis, in Canada

eltverbetering in Saskatoon, Canada. Canadamagmet Ceta 50.000 ton rundvlees zonder invoertarieven naar de EU exporteren. FOTO: JAMESMACDONALD/BLOOMBERG

zoethoudertje’. ‘Alsof zo’n tribunaal reke-
ning gaat houdenmet eenbrief van zo’n
vriend vanhethof.’

4.
Goedkoop Canadees vlees
overspoelt Europa.
Cetaopent deEuropesemarkt
voorCanadese exporteursmaar

opeenkiertje. Ze krijgeneenquotumvan
80.000 ton varkensvlees en50.000 ton
rundvleesdat ze zonder invoertarieven
naardeEUmogenexporteren (0,4% res-
pectievelijk 1%vandeEuropesemarkt).
Eieren enpluimveevlees zijnuitgesloten
van tariefverlaging.

‘Eendeel vande landbouwsector ziet
exportkansenen isheel positief overCeta’,

zegt onderzoekerRemKorteweg van In-
stituutClingendael. ‘Watmeer radicalere
boeren zijnuit protectionistischeoverwe-
gingen tegenCeta.Maarhunargument
snijdt geenhout.HoeveelCanadesemelk
zie jij indeAlbertHeijn liggen?Hoeveel
Canadees vleesbij de slager?Dat is echt
verwaarloosbaar.’

Evenwat cijfers: dewaarde van vleesin-
voer uitCanada inNederlandwas in 2015
minderdan€1mln,meldt hetCBS. Inde
eerste elfmaanden van2019bedroegde
invoer €4mln. Andersomverdubbelde
indiezelfdeperiodede export vanNeder-
lands vleesnaarCanada: van€5mlnnaar
€10mln.

Korteweg ziet de invoer vanCanadees

vleesniet exploderen. ‘Canadeseboeren
makeneenkosten-batenanalyse. Export
naar deVS is voorhen veel interessanter.’

5.
En de chloorkip dan?
Dechloorkip is nietwelkom.Net
als hormoonvlees.
Maar, zeggen critici, bij de

import vanCanadees vlees is niet aan te
tonenofCanadeseboerenhun varkens
of rundvee groeihormonengaven. Alleen
gecertificeerdeCanadesebedrijvendie
voldoenaandeEU-standaarden voorhor-
moonvrij vleesmogenexporterennaarde
EU, reageert hetministerie vanBuiten-
landseZaken.

Het gaat nuom36bedrijven, die onder

controle staan vandeCanadese voedselin-
spectie.Die ziet erop toedat bedrijvendie
naardeEUexporterengeen verboden voe-
dingssupplementengebruiken. Zemoe-
tendaarbij voldoenaanEU-regels voorhet
slachten vandieren.

Enals dieCanadese inspectie eenoogje
toeknijpt?DeEUcontroleert deCanade-
zen, enkan vleesuitCanadabij binnen-
komst indeUnie ooknog controleren.

Desondanksheeft deEUminder vat op
Canadeseproductieprocessen enhet die-
renwelzijn, erkentKorteweg. ‘Ceta kanhet
startpunt zijn omdaarover te praten.’ Kei-
harde afsprakenmaken iswel lastig,merkt
Pieter JanKuijper op. ‘DeEUvormt geen
geïntegreerdemarktmetCanada.’
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