
Amsterdam, 24 november 2022 

 

Geachte minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en  

geachte leden van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 

 

Graag wijzen we u op twee recente publicaties met betrekking tot het omstreden EU-Mercosur 

associatieverdrag. Ten eerste, een verslag van de Bijzondere Procedurevergadering die op 7 

november werd georganiseerd in de Tweede Kamer door de Partij voor de Dieren en de Handel 

Anders!-coalitie. Tijdens deze vergadering gingen vier Braziliaanse vertegenwoordigers van 

maatschappelijke en Inheemse organisaties, in gesprek met Tweede Kamerleden Christine 

Teunissen en Eva Akkerboom over het EU-Mercosur associatieverdrag. De opname van de activiteit 

is ook op onze YouTube te vinden en de informatie is zeer waardevol voor iedereen die 

geïnteresseerd is in hoe het verdrag wordt gezien door mensen vanuit de Mercosur. 

 

De tweede publicatie betreft een oproep van 209 vakbonden, maatschappelijke - en 

boerenorganisaties in Nederland, de EU en Mercosur, die zich verzetten tegen het splitsen van het 

verdrag. Door deze splitsing wordt het namelijk mogelijk om het belangrijke handelsdeel van het 

verdrag aan te nemen zonder dit voor te leggen aan de nationale parlementen. Ook is er door deze 

splitsing geen unanimiteit in de Europese Raad meer nodig, waardoor een eventuele negatieve stem 

vanuit Nederland veel minder invloed heeft. Hiermee wordt niet alleen de nationale soevereiniteit 

ondermijnd, het blokkeert ook het democratisch proces. Door de nationale parlementen te 

omzeilen kan geen democratisch debat gevoerd worden in het parlement over de ratificatie van dit 

verdrag. Dit is strijdig met het onderhandelingsmandaat dat de Europese Raad in 1999 aan de 

Europese Commissie gaf, en tevens strijdig met een beslissing van Europese lidstaten in 2018 waarin 

werd besloten dit verdrag als gemengd verdrag te beschouwen.  

 

We vragen u daarom om op te komen voor uw recht om een veto uit te spreken over komende 

handelsovereenkomsten en het recht van het parlement van uw land om ze te herzien. We hopen 

dat u tijdens de volgende Raad Buitenlandse Zaken (Handel) op vrijdag 25 november actief uw verzet 

uitspreekt tegen de overwegingen van de Europese Commissie en deze strategische stap. 

Wij hopen daarnaast dat u met deze informatie beter in staat bent een mening te vormen over dit 

omstreden verdrag dat grote gevolgen zal hebben voor boeren, werknemers, Inheemse volkeren en 

natuur en milieu in zowel de EU als de Mercosur-landen. Wij verwijzen ook naar onze publicatie 

voor een analyse van dit verdrag en een alternatief.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Handel Anders!-coalitie 

Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel 

Contactpersoon: Guus Geurts, guusgeurts@yahoo.com  

 

https://handelanders.nl/braziliaanse-millieuactivisten-op-bezoek-bij-de-tweede-kamer/
https://www.youtube.com/watch?v=Uyiu59OLsEQ&ab_channel=HandelAnders%21
http://s2bnetwork.org/209-civil-society-organisations-say-eu-trade-deals-must-not-undermine-democratic-rights209/
http://s2bnetwork.org/209-civil-society-organisations-say-eu-trade-deals-must-not-undermine-democratic-rights209/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2022/11/25/
https://handelanders.nl/nieuwe-publicatie-eu-mercosur-handelsverdrag/
mailto:guusgeurts@yahoo.com

