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VERKLARING VAN DE EUROPESE KAMERS VAN 
KOOPHANDEL 

OVER INTERNATIONALE HANDEL 
 

De Europese weg naar vrije, eerlijke en inclusieve handel 
 

 
Vandaag heeft de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel, samen met EUROCHAMBRES en 
de andere nationale Kamers van Koophandel in Europa, een sterk signaal gegeven aan de Europese 
leiders en aan de Belgische regering om zich te engageren voor een positieve en toekomstgerichte 
handelsagenda. 

Deze oproep komt aan de vooravond van een cruciale stemming over het CETA akkoord met Canada, 
een akkoord dat aan gewicht heeft gewonnen in dit ongezien klimaat van onzekerheid over de 
wereldhandel en over de toekomst van het reguliere internationale handelssysteem.  

Met een gezamenlijke verklaring willen de Europese Kamers van Koophandel onderstrepen hoe 
belangrijk het is voor Europa om met één stem te spreken over ons gemeenschappelijk 
handelsbeleid, om de lang aanslepende onderhandelingen met partners in belangrijke opkomende 
markten terug nieuw leven in te blazen en om de Europese bedrijven en burgers te beschermen 
tegen de gevolgen van oneerlijke handel. 

“Nooit tevoren heeft het mondiale handelssysteem zo onder druk gestaan als nu. We kunnen niet 
genoeg de nadruk leggen op de nood voor bedrijven om te kunnen beschikken over een voorspelbaar 
wettelijk kader inzake internationale handel. En dit geldt des te meer voor een open economie als de 
onze. Zonder buitenlandse handel is er geen Belgische economie” zegt René Branders, voorzitter van 
de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. 

 
 
 
 
 

Download de gemeenschappelijke verklaring over internationale handel van de Europese Kamers 
 

Contact:  Wouter Van Gulck, Algemeen directeur - Federatie van Belgische Kamers van 
Koophandeltel. +32 (0)499 593977 | e-mail: wvangulck@belgianchambers.be | 
www.belgianchambers.be 

De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel overkoepelt de 14 kamers van koophandel in 
België en vertegenwoordigt 26.000 ondernemingen. EUROCHAMBRES is de Europese vereniging van 
Kamers van Koophandel. Zij vertolkt de belangen van meer dan 20 miljoen ondernemingen uit 45 
Europese landen doorheen een netwerk van 2000 lokale Kamers van Koophandel. 
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