Persbericht
Brussel, 4 november 2016

De FEDERATIE VAN BELGISCHE KAMERS VAN KOOPHANDEL en CANCHAM BELUX verwelkomen de
ondertekening van het CETA-akkoord die op 30 oktober plaatsvond. Niemand verwacht dat de
tegenstanders van het verdrag hun verzet zullen stoppen, maar CanCham BeLux roept op tot een
evaluatie van dit vernieuwende en progressieve verdrag op basis van zijn eigen verdiensten en
specifieke kenmerken tijdens het toekomstige ratificeringsprocess.
De leden van de FEDERATIE VAN BELGISCHE KAMERS VAN KOOPHANDEL en CANCHAM BELUX in het bijzonder
hebben zich zorgen gemaakt over de recente ontwikkelingen bij de ondertekening van het CETAverdrag door België.
Ook al is het niet hun taak om een standpunt in te nemen over het akkoord bereikt tussen de
Belgische federale regering en de deelstaten en geratificeerd door de betrokken parlementen en de
Raad, is het hun plicht een licht op dit verdrag te werpen en hun verwachtingen voor de toekomst
duidelijk te maken.
Sinds een aantal jaren organiseert CANCHAM BELUX, alleen of in samenwerking met andere openbare
of particuliere instellingen, evenementen gericht op het belang, de inhoud en de precieze
draagwijdte van dit verdrag van de nieuwe generatie. Zij zal dit ook in de toekomst blijven doen.
De Belgische Kamers van Koophandel zijn niet de enige om het volgende op te merken: onze
economieën produceren meer dan ze verbruiken zodat ons niveau van welvaart en sociale
bescherming niet kan worden gehandhaafd zonder toegang tot nieuwe markten en zonder
vrijhandelsovereenkomsten te sluiten. Helaas is de huidige tendens er echter een van Take back
control en zijn vrijhandelsovereenkomsten minder populair. Door de crisis worden ze meestal
beschouwd als oorzaak van ellende en niet als bron van welvaart. Welnu, het is niet door
vrijhandelsovereenkomsten zoals CETA te verwerpen dat wij zullen bijdragen tot een betere
beheersing van de globalisering en van de negatieve effecten hiervan.
Weliswaar is niet alles in CETA bindend of voldoende bindend, maar het is belangrijk om van start te
kunnen gaan. We mogen vooral niet vergeten dat dit verdrag niets afdoet aan het recht van de

Europese Unie en van de lidstaten, provincies en regio’s om een halt toe te roepen aan het vrij
verkeer van goederen of diensten die niet in overeenstemming zijn met hun normen en regelgeving.
Zelfs indien het doel is deze normen en regelgeving zoveel mogelijk te harmoniseren, zal deze
harmonisering gebeuren zonder bijkomende overdracht van soevereiniteit.
In afwachting blijven de verschillende vrijwaringclausules van toepassing, onder bepaalde
voorwaarden, om zich te kunnen verzetten tegen het vrij verkeer van goederen die legitieme
doelstellingen zoals bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid in gevaar zouden brengen of als in een
bepaalde economische sector ernstige moeilijkheden zouden ontstaan of indien zich belangrijke
veranderingen in de economische situatie van een regio zouden voordoen.
Canada is een belangrijke economische partner voor Europa, België en de deelstaten. Het is sinds
jaar en dag een bevriend land, het deelt dezelfde democratische waarden en zet zich heel hard in
voor de verdediging en bevordering van deze waarden.
De FEDERATIE VAN BELGISCHE KAMERS VAN KOOPHANDEL en CANCHAM BELUX zijn ervan overtuigd dat CETA
een heel goede zaak zal zijn voor zowel de EU als Canada en zij zullen de voordelen van het verdrag
blijven aanprijzen. Zij zullen ook verder initiatieven blijven nemen om aan iedereen een goed inzicht
te bieden in het verdrag, zowel in de aanloop naar de ratificering ervan als daarna.
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