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Inbreng Consultatie rondom het Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) 
12 mei 2020 
 
DANKWOORD  
Deze reactie is geschreven door de Vereniging Nederlands-Canadese Kamer van Koophandel, 
beter bekend als Netherlands-Canada Chamber of Commerce (NCCC).   
 
De leden van de NCCC vormen een bilaterale non-profit organisatie die samenwerking, handel, 
investeringen en cultuuruitwisseling tussen Nederland en Canada bevorderd.  
De circa 100 leden vormen een evenwichtige afspiegeling van betrokken partijen, het betreft (MKB-
bedrijven en multinationals met diverse sectorale achtergrond, kennisinstellingen, regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen en overheidsvertegenwoordigers). De leden zijn zowel in Canada als 
in Nederland gevestigd.   
 
De activiteiten van de NCCC vinden overwegend in Nederland plaats. Hierbij wordt gekozen voor 
een pragmatische benadering, waarbij de NCCC ondersteunt bij het verspreiden van informatie en 
kennis rondom economische, culturele en maatschappelijke onderwerpen en het organiseren van 
netwerkactiviteiten.  
 
Graag willen wij de vaste commissie voor buitenlandse zaken, defensie en 
ontwikkelingssamenwerking danken voor deze consultatie rondom het Comprehensive and 
Economic Trade Agreement (CETA).  
 
Namens de NCCC,  
Sandra Brandenburg  
Bestuursvoorzitter  
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Historische band en gedeelde waarden  
Afgelopen week vierden wij 75 jaar bevrijding in Nederland met - door omstandigheden ingegeven 
- indrukwekkende verstilde bijeenkomsten. Onder de velen die wie herdachten, de vele jonge 
Canadezen in Nederland hun laatste rustplaats hebben. Maar liefst 1,1 miljoen Canadese militairen 
werden verscheept om Europa te bevrijden; een historische periode die het begin vormde van een 
band tussen Nederland en Canada. In de naoorlogse geschiedenis volgden meer dan 100.000 
Nederlanders dezelfde trans-Atlantische route naar Canada. Nederlandse emigranten hoopten in 
Canada een nieuw bestaan op te bouwen.  
 
De band tussen de beide landen is in de loop der jaren versterkt door de gedeelde 
maatschappelijk waarden als democratie, onafhankelijke rechtspraak, inclusiviteit gebaseerd 
cultuur, religie, gender, seksuele oriëntatie, lichamelijke of psychische beperkingen. Beide landen 
hebben een traditie van samenwerking ontwikkeld als het gaat om grote mondiale vraagstukken 
rondom vrede en veiligheid, mensenrechten en milieuvraagstukken.  
 
De NCCC ziet een vrijhandelsverdrag met Canada als een natuurlijk gevolg van een historische 
band tussen beide landen en de maatschappelijk gedeelde waarden. Dit heeft, binnen een groter 
Europees perspectief, vorm gekregen met CETA.  
 
Nederlandse bedrijven profiteren nu al van voorlopige inwerkingtreding CETA  
Na een jarenlange onderhandeling ging het handelsverdrag tussen Canada en de EU, het 
Comprehensive and Economic Trade Agreement, in 2017 voorlopig van kracht. Momenteel vinden 
de nationale ratificatieprocedures door de lidstaten plaats. Het CETA-verdrag heft handelsbarrières 
op, zoals betalen van douanerechten bij de handel tussen de EU en Canada. Hierbij zijn enkele 
landbouwproducten op dit moment uitgezonderd. Verder maakt CETA het voor Europese 
bedrijven mogelijk om op gelijkwaardige wijze op Canadese aanbestedingen in te schrijven, omvat 
de overeenkomst betere bescherming van intellectueel eigendom, erkenning van elkaars diploma’s 
en meer mobiliteit voor kenniswerkers.  
 
Door de diverse samenstelling van haar leden zijn de gevolgen van CETA en de ervaringen sinds 
de voorlopige inwerkingtreding voor de NCCC op verschillende niveaus zichtbaar; 
 
• Sinds de voorlopige inwerkingtreding van CETA zien we een substantiële toename in handel 
tussen Nederland en Canada welke voor Nederland zeer positief uitpakt. Met het vervallen van circa 
98% van de douaneheffingen (variërend tussen de 7% en 22%) kunnen Nederlandse bedrijven 
beter concurreren op de Canadese markt. Nederland profiteert momenteel zelfs bovengemiddeld 
vergeleken met andere EU-landen van het verdrag. Daaruit voortvloeiend is de toegenomen 
handel positief voor de Nederlandse logistieke sector. 
 
• Onder de NCCC-leden zijn de eerste signalen zichtbaar dat het openstellen van aanbestedingen 
door Canadese provinciale en de nationale overheden positief uitvalt voor Nederlandse bedrijven 
in de bouw- en infrastructuur. Canada staat met haar groeiende economie en bevolking voor een 
aantal infrastructurele en duurzame energie uitdagingen waarvan deze sector direct kan profiteren 
als kennisleverancier en/of uitvoerder.  
 
Ook zijn recentelijk Nederlandse medische bedrijven actief geïnformeerd over de mogelijkheid 
voorstellen in te dienen voor ondersteuning van onderzoek naar oplossingen die bijdragen aan de 
bestrijding van het COVID-19 (een bedrag van ruim 107 mln CAN$ is vrijgemaakt via: COVID-19 
May 2020 Rapid Research Funding). 
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• Canada is als hoogontwikkeld land een goede handels- en samenwerkingspartner voor 
organisaties in de IT, high tech en kennissector. Er zijn vooruitlopend op de inwerkingtreding van 
CETA door diverse kennisregio’s en universiteiten samenwerkingsverbanden gerealiseerd voor 
verbetering en intensivering van kennisuitwisseling op het gebied van bijvoorbeeld resilient cities, 
voedselvraagstukken, energievraagstukken, gezondheidszorg, Artificial Intelligence, en 
internetveiligheid. Hieraan heeft de betere IP bescherming en de grotere mobiliteit van 
kenniswerkers geboden door CETA bijgedragen. 
 
• De ontwikkelingsmaatschappijen zien op nationaal en regionaal niveau een toename in 
investeringen vanuit Canada in Nederland. De toegenomen interesse in investeringen wordt 
ervaren gedurende deelname aan handelsbezoeken, men ziet een toename aan bezoekende 
delegaties uit Canada en er is een toename in het aantal informatie-aanvragen. 
 
Kansen en uitdagingen  
Op dit moment is CETA voorlopig in werking getreden en is de ratificatie procedure door de 
diverse lidstaten in volle gang. Veertien EU-lidstaten hebben het verdrag reeds geratificeerd, te 
weten Denemarken, Estland, Finland, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Portugal, 
Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden en Luxenburg. 
 
Er liggen echter 2 grote uitdagingen voor ons: 
 
Het oordeel over CETA wordt nog te vaak omgeven door hardnekkige en veelal creatieve 
veronderstellingen en aannames. Het is van belang dat we nog beter de feitelijke gevolgen op 
basis van zowel de intentie en context van het verdrag, de verdragsteksten en de feitelijke 
kwalitatieve en kwantitatieve data over het voetlicht brengen. 
 
CETA is voor veel (MKB)-ondernemers en organisaties nog  een complex theoretisch verhaal en de 
concrete vertaalslag van CETA naar de dagelijkse praktijk is nog te onbekend. De NCCC ziet het als 
haar taak om in samenwerking met andere betrokken partijen deze informatie praktisch en 
gestructureerd aan te bieden. CETA biedt Nederlandse ondernemers een instrument om te komen 
tot een toekomstbestendige en structurele toename van handel, kennisuitwisseling en 
samenwerking. 
 
Waarbij Canada en de EU nog krachtiger kunnen optrekken voor wat betreft grote mondiale 
vraagstukken zoals vrede en veiligheid, milieu en mensenrechten.  
 
##  
Extra materiaal:  
Video: Enkele NCCC-leden gaven in deze video hun visie op CETA tijdens het bezoek van MP Rutte 
aan Canada in 2018  
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/   
 
Praktijkvoorbeelden van enkele NCCC-leden: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-
focus/exporters-stories/#p=filter-partners-Canada&c=#filter-countries-Netherlands   
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