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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord 
inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
(XT 21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk aan de Europese Raad van 
29 maart 2017 van zijn voornemen zich terug te trekken uit de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, overeenkomstig artikel 50, lid 2, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord 
inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
(XT 21105/3/2018),

– gezien het ontwerpakkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie1,

– gezien de politieke verklaring waarin het kader wordt geschetst voor de toekomstige 
betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk2,

– gezien de besluiten van de Europese Raad, met name Besluit (EU) 2019/476 van 
22 maart 20193, Besluit (EU) 2019/584 van 11 april 20194 en Besluit (EU) 2019/1810 
van 29 oktober 20195, die in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk zijn 
genomen, op grond waarvan de periode uit hoofde van artikel 50, lid 3, VWEU, 
respectievelijk tot 12 april 2019, 31 oktober 2019, en 31 januari 2020 is verlengd,

– gezien zijn resoluties van 5 april 2017 over onderhandelingen met het Verenigd 
Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van dat land om zich uit de Europese 
Unie terug te trekken6, van 3 oktober 2017 over de stand van de onderhandelingen met 
het Verenigd Koninkrijk7, van 13 december 2017 over de stand van de 
onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk8, van 14 maart 2018 over het kader van 

1 PB C 384 I van 12.11.2019, blz. 1.
2 PB C 384 I van 12.11.2019, blz. 178.
3 PB L 80 I van 22.3.2019, blz. 1.
4 PB L 101 van 11.4.2019, blz. 1.
5 PB L 278 I van 30.10.2019, blz. 1.
6 PB C 298 van 23.8.2018, blz. 24.
7 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 2.
8 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 32.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2019:080I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2019:101:TOC
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de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK9, en van 18 september 2019 over 
de stand van zaken van de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie10,

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 50, 
lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (C9-0148/2019),

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 88 van zijn Reglement,

– gezien de brieven van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie internationale 
handel, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie landbouw 
en plattelandsontwikkeling, de Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie verzoekschriften,

– gezien de aanbeveling van de Commissie constitutionele zaken (A9-0000/2019),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het ontwerpterugtrekkingsakkoord;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit standpunt te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad 
en de Commissie, alsook de nationale parlementen en de regering van het Verenigd 
Koninkrijk.

9 PB C 162 van 10.5.2019, blz. 40.
10 P9_TA(2019)0016.
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TOELICHTING

Inleiding

Het terugtrekkingsproces

Bij het referendum van 23 juni 2016 in het Verenigd Koninkrijk (VK), over de vraag of het 
land een lid van de EU moest blijven of uit de EU moest stappen, koos een meerderheid 
ervoor te vertrekken (51,9 %).

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich 
terug te trekken uit de EU, overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU).

Op 5 april 2017 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over 
onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van 
dat land om zich uit de Europese Unie terug te trekken11, waarin het zijn standpunt voor de 
richtsnoeren van de Europese Raad uit hoofde van artikel 50, lid 2, van het VEU bepaalde en 
ook de basis legde voor zijn beoordeling van het onderhandelingsproces en van tussen de EU 
en het VK gesloten overeenkomsten. In die resolutie heeft het Parlement zijn standpunt 
bepaald over alle fundamentele kwesties in verband met de terugtrekking van het VK: de 
algemene beginselen van de onderhandelingen, waaronder de behoefte aan een ordelijke 
uittreding, de bescherming van de belangen van de burgers van de EU-27, en de 
bevoegdheden van de EU wat de terugtrekking betreft; het gefaseerde verloop van de 
onderhandelingen, de reikwijdte van het terugtrekkingsakkoord, overgangsregelingen en de 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK.

De Europese Raad heeft op 29 april 2017, in overeenstemming met artikel 50, lid 2, VEU12, 
richtsnoeren voor de onderhandelingen vastgesteld, waarin een gefaseerde aanpak voor de 
onderhandelingen werd uiteengezet. In een eerste fase werd ernaar gestreefd duidelijkheid en 
rechtszekerheid te bieden en regelingen te treffen om het Verenigd Koninkrijk los te maken 
van de EU. De Europese Raad verklaarde nauwlettend te zullen toezien op de vorderingen, en 
te bepalen wanneer er voldoende vooruitgang zou zijn om de volgende onderhandelingsfase 
aan te vatten, waarin inleidende en voorbereidende gesprekken over het kader voor de 
toekomstige betrekkingen zouden plaatsvinden.

De onderhandelingen tussen de EU en het VK gingen op 19 juni 2017 van start. De EU werd 
daarbij vertegenwoordigd door Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de EU, en het VK 
door David Davis, minister voor de Uittreding uit de Europese Unie.

De onderhandelaars van de EU en van de regering van het VK brachten op 8 december 2017 
een gezamenlijk verslag uit over de vorderingen tijdens fase 1 van de onderhandelingen, en 
verklaarden daarin dat zij een beginselakkoord hadden bereikt over de drie gebieden die in de 

11 PB C 298 van 23.8.2018, blz. 24.
12 Richtsnoeren naar aanleiding van de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk op grond van artikel 50 VEU 
(EUCO XT 20004/17).
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eerste onderhandelingsfase werden behandeld: de bescherming van de rechten van EU-
burgers in het VK en van Britse burgers in de EU, het kader voor de aanpak van de unieke 
situatie in Noord-Ierland, en de financiële regeling.
 
Op 15 december 2017 besloot de Europese Raad dat er voldoende vooruitgang was geboekt 
om over te gaan tot fase twee, die betrekking had op de overgangsregelingen en een algeheel 
begrip van het kader voor de toekomstige betrekkingen. De Europese Raad stelde ook 
aanvullende richtsnoeren vast, en benadrukte dat de onderhandelingen in de tweede fase pas 
zouden kunnen vorderen als de verplichtingen die in de eerste fase waren aangegaan, volledig 
in acht waren genomen en getrouw waren omgezet in wettelijke bepalingen. 

De Europese Raad stelde op 23 maart 2018 bijkomende richtsnoeren vast voor de opening van 
de onderhandelingen over een algeheel begrip van het kader voor de toekomstige 
betrekkingen, die uitgewerkt zouden worden in een politieke verklaring die aan het 
terugtrekkingsakkoord zou worden toegevoegd en waarnaar in dat akkoord zou worden 
verwezen.

Na zes onderhandelingsronden en andere bijeenkomsten met onderhandelaars en technische 
deskundigen, werd op 14 november 2018 op het niveau van de onderhandelaars een 
ontwerpakkoord bereikt over de terugtrekking van het VK uit de EU. Het ontwerp van de 
politieke verklaring tot vaststelling van het kader voor de toekomstige betrekkingen tussen de 
EU en het VK, die op het niveau van de onderhandelaars was overeengekomen en waarover 
op politiek niveau een beginselakkoord bestond, werd op 22 november 2018 door de 
voorzitter van de Europese Raad aan de lidstaten van de EU-27 toegezonden. Op 
25 november 2018 hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-27 hun 
goedkeuring gehecht aan het terugtrekkingsakkoord en aan de politieke verklaring.

Diezelfde dag verzocht de Europese Raad de Commissie, het Europees Parlement en de Raad 
het nodige te doen om ervoor te zorgen dat het akkoord op 30 maart 2019 in werking zou 
kunnen treden, teneinde een ordelijke terugtrekking van het VK te verzekeren.

Op 11 januari 2019 heeft de Raad Besluit (EU) 2019/274 betreffende de ondertekening van 
het Akkoord inzake de terugtrekking vastgesteld13, alsook een ontwerpbesluit over de sluiting 
van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Dit 
werd op 30 januari 2019 in de plenaire vergadering meegedeeld.

Het terugtrekkingsakkoord, zoals het overeengekomen was op het niveau van de 
onderhandelaars, werd echter in drie opeenvolgende stemmingen door het Britse parlement 
verworpen, namelijk op 15 januari, 12 maart en 29 maart 2019.

Uit de verschillende stemmingen over het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK, 
bleek dat een duidelijke meerderheid zich verzette tegen het verlaten van de EU zonder 
akkoord, maar dat er geen positieve meerderheid bestond over een mogelijk alternatief, zoals 

13 Besluit (EU) 2019/274 van de Raad van 11 januari 2019 betreffende de ondertekening, namens de Europese 
Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het Akkoord inzake de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie (PB L 47 I van 19.2.2019, blz. 1). De aan Besluit (EU) 2019/274 gehechte tekst van het 
terugtrekkingsakkoord is bekendgemaakt in PB C 66 I van 19.2.2019, blz. 1.
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een brede douane-unie van het volledige VK met de EU of verkiezingen ter bevestiging van 
het terugtrekkingsakkoord. Er ontstond bijgevolg een impasse.

Het Verenigd Koninkrijk heeft derhalve drie opeenvolgende verzoeken tot verlenging van de 
in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn bij de EU ingediend. De termijn werd eerst 
verlengd tot 12 april 2019 (Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad), na het tweede 
verzoek tot 31 oktober 2019 (Besluit (EU) 2019/584 van de Europese Raad) en uiteindelijk tot 
31 januari 2020 (Besluit (EU) 2019/1810 van de Europese Raad).

Ondertussen gingen de gesprekken tussen de onderhandelaars van de EU en het VK door, en 
werd getracht de bezwaren van het VK met betrekking tot de noodoplossing weg te nemen, 
met inachtneming van de onderhandelingsbeginselen van de EU. De EU weigerende pertinent 
te heronderhandelen, en hield vol dat een juridisch sluitende oplossing waarbij een harde 
grens tussen Ierland en Noord-Ierland werd vermeden, essentieel was.

In de loop van september en oktober 2019 werden de besprekingen geïntensiveerd, en 
uiteindelijk werd op 17 oktober 2019 een akkoord bereikt over een herziening van het in het 
terugtrekkingsakkoord opgenomen Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland en de nodige 
technische aanpassingen met betrekking tot artikel 184 en artikel 185 van het akkoord, alsook 
een herziening van de politieke verklaring. Diezelfde dag heeft de Europese Raad het 
gewijzigde terugtrekkingsakkoord bekrachtigd en de herziene tekst van de politieke 
verklaring goedgekeurd.

Bij Besluit (EU) 2019/1750 van 21 oktober 201914 heeft de Raad zijn ontwerpbesluit 
betreffende de sluiting van het terugtrekkingsakkoord gewijzigd. Een herzien voorstel voor 
een besluit betreffende de sluiting van het terugtrekkingsakkoord werd diezelfde dag nog door 
de Raad goedgekeurd15, en samen met de bijgewerkte tekst van het akkoord aan het Parlement 
bezorgd, waar de plenaire vergadering op 21 oktober 2019 op de hoogte werd gebracht.

De Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement kwam diezelfde dag samen om de 
volgende stappen in het proces te bespreken, onder meer de verwijzing van de tekst naar de 
bevoegde parlementaire commissies.

De bevoegde commissie voor goedkeuring is de Commissie constitutionele zaken (AFCO), 
overeenkomstig het Reglement van het Parlement. De Conferentie van voorzitters besloot in 
dit verband dat de goedkeuringsprocedure afgerond zou kunnen worden zodra de 
parlementaire ratificatie van het terugtrekkingsakkoord in het VK rond zou zijn.

Zij besloot dat de andere commissies die bij de terugtrekkingsprocedure betrokken zijn, 
adviezen in briefvorm konden opstellen bij de ontwerpaanbeveling van AFCO met betrekking 

14 Besluit (EU) 2019/1750 van de Raad van 21 oktober 2019 tot wijziging van Besluit (EU) 2019/274 
betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van 
het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de 
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB L 274 I van 28.10.2019, blz. 1). De aan 
Besluit (EU) 2019/1750 gehechte tekst van het terugtrekkingsakkoord is bekendgemaakt in PB C 384 I van 
12.11.2019, blz. 1.
15 Ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, document XT 21105/3/18 REV 3 van de Raad.
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tot de goedkeuring. Tien commissies hebben een advies in briefvorm opgesteld; deze zijn aan 
deze aanbeveling tot goedkeuring gehecht. Het gaat om adviezen van de Commissie 
buitenlandse zaken (AFET), de Commissie internationale handel (INTA), de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (ENVI), de Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO), 
de Commissie vervoer en toerisme (TRAN), de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling (AGRI), de Commissie juridische zaken (JURI), de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) en de Commissie 
verzoekschriften (PETI).

Overeenkomstig artikel 88 van zijn Reglement, keurt het Europees Parlement een 
terugtrekkingsakkoord bij meerderheid van stemmen goed. Overeenkomstig artikel 105, lid 4, 
van het Reglement besluit het Parlement bij een enkele stemming ter verlening van de 
goedkeuring, ongeacht of de aanbeveling tot goedkeuring dan wel tot verwerping strekt. Er 
kunnen geen amendementen worden ingediend. Bij de stemming in de commissies en in de 
plenaire vergadering, hebben de leden die in de uittredende lidstaat verkozen werden het recht 
om deel te nemen aan het debat en om te stemmen.

Om de sluiting van het terugtrekkingsakkoord namens de EU mogelijk te maken, moet het 
nog door de overige 27 lidstaten in de Raad worden goedgekeurd met een gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen, zoals gedefinieerd overeenkomstig artikel 238, lid 2, onder b), van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), wat neerkomt op 
20 lidstaten waarvan de bevolking ten minste 65 % van de totale bevolking uitmaakt.

Rol van het Europees Parlement 

Het Europees Parlement is niet formeel betrokken bij de onderhandelingen over de 
terugtrekking van een lidstaat. Het Parlement is echter niet alleen een instelling die politieke 
controle uitoefent, als bedoeld in artikel 14 van het VEU, maar maakt ook deel uit van de 
besluitvormingsprocedure overeenkomstig artikel 50 van het VEU, aangezien zijn 
toestemming een voorwaarde is om een terugtrekkingsakkoord te kunnen sluiten.

Vanaf het begin van de terugtrekkingsprocedure van het VK heeft het Parlement dus een 
belangrijke en actieve rol gespeeld in de onderhandelingen, gezien zijn bevoegdheid om 
goedkeuring te hechten aan het terugtrekkingsakkoord, zoals bepaald in artikel 50 van het 
VEU.

Sinds het referendum discussieert het Parlement over de kwestie. Onmiddellijk na het 
referendum, bijvoorbeeld, op 24 juni 2016, vond een buitengewone vergadering van de 
Conferentie van voorzitters plaats, niet alleen om de vergadering van de voorzitter van het 
Parlement met de voorzitters van de andere instellingen naar aanleiding van het referendum 
voor te bereiden, maar ook om de volgende stappen van het Parlement in het proces te 
bespreken.

Tijdens dezelfde vergadering van de Conferentie van voorzitters werd beslist om in 
buitengewone vergaderperiode bijeen te komen op 28 juni 2016 om de uitslag van het 
referendum in het VK te bespreken.

De Voorzitter benadrukte bij het begin van die zitting de uitzonderlijke aard ervan, en wees 
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erop dat de uitslag van het referendum alle burgers van de EU aanbelangt.

Tijdens dezelfde bijeenkomst, na de verklaringen van de Raad en de Commissie, nam het 
Parlement zijn resolutie over de beslissing om de EU te verlaten als gevolg van het 
referendum in het Verenigd Koninkrijk aan16, met 395 stemmen voor, 200 tegen en 
71 onthoudingen.

Het Parlement herinnerde er in deze resolutie aan dat zijn goedkeuring vereist is uit hoofde 
van de Verdragen, en dat het volledig moet worden betrokken in alle stadia van de diverse 
procedures inzake het terugtrekkingsakkoord en toekomstige betrekkingen.

In de praktijk vertaalde de betrokkenheid van het Parlement in het terugtrekkingsproces zich 
in een zeer hecht contact met de andere instellingen, vanaf de beginfase, en in regelmatige 
informatiestromen over de vorderingen in de loop van de verschillende voorbereidings- en 
onderhandelingscycli.

De coördinatie van de werkzaamheden van het Parlement werd gecentraliseerd op het niveau 
van de Conferentie van voorzitters, gezien de complexe politieke, horizontale, juridische en 
beleidskwesties in dit verband. De Conferentie van voorzitters besloot tot een gefaseerde 
aanpak van het proces, waarbij de periode tot aan de vaststelling van de richtsnoeren van de 
Europese Raad de eerste fase zou zijn. Tot zolang zou dit op het niveau van de Conferentie 
behandeld worden, met Guy Verhofstadt (Renew Europe17, BE) als coördinator voor de 
onderhandelingen over de terugtrekking van het VK, in lijn met zijn benoeming tijdens de 
vergadering van de Conferentie van 8 september 2016. Tijdens de tweede fase zou Guy 
Verhofstadt de werkzaamheden coördineren met de voorzitter van de Commissie 
constitutionele zaken (AFCO), en een derde fase zou worden aangestuurd door AFCO en 
andere commissies, overeenkomstig de goedkeuringsprocedure.

In dit verband en eveneens met het oog op een gestructureerde betrokkenheid van het 
Parlement bij het terugtrekkingsproces, is de stuurgroep voor de brexit opgericht. De 
stuurgroep werd formeel opgericht door de Conferentie van voorzitters tijdens haar 
vergadering van 6 april 2017, waarin werd besloten dat de stuurgroep samengesteld zou zijn 
uit Guy Verhofstadt, als coördinator, Elmar Brok (PPE, DE), Roberto Gualtieri (S&D, IT), 
Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE), Philippe Lamberts (Verts/ALE), BE), en de voorzitter 
van de Commissie constitutionele zaken (AFCO), te weten Danuta Hübner (PPE, PL), 
teneinde de beraadslagingen, overwegingen en resoluties van het Parlement inzake de 
terugtrekking van het VK te coördineren en voor te bereiden, onder auspiciën van de 
Conferentie van voorzitters. 

Na de Europese verkiezingen van 2019 veranderde de samenstelling van de stuurgroep: de 
PPE werd vanaf dat moment vertegenwoordigd door Danuta Hübner, de S&D door Pedro 
Silva Pereira (PT), GUE/NGL door Martin Schirdewan (DE), en Antonio Tajani kwam als 
nieuwe voorzitter van AFCO (PPE, IT) bij de stuurgroep.

Het Parlement was ook te allen tijde betrokken bij de methoden en structuren voor de 
onderhandelingen, via informatiekanalen of actieve participatie. Overeenkomstig de 

16 PB C 91 van 9.3.2018, blz. 40.
17 In de vorige zittingsperiode de ALDE-Fractie, nu Renew Europe.
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verklaring van 15 december 2016 na de informele bijeenkomst van de staatshoofden en 
regeringsleiders van de 27 lidstaten, werden “vertegenwoordigers van het Parlement” 
uitgenodigd voor de voorbereidende vergaderingen van de Europese Raad. Dit betekende dat 
het Parlement daadwerkelijk betrokken was, onder meer op de bijeenkomsten van de Sherpa’s 
en de Raad Algemene Zaken.

De stuurgroep heeft meer dan 100 vergaderingen bijgewoond, meestal in aanwezigheid van 
Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de EU, en heeft aldus bijgedragen aan de 
permanente betrokkenheid en leidersrol van het Parlement in het proces, door middel van 
tijdige resoluties en verklaringen, met gemotiveerde standpunten over de onderhandelingen en 
belangrijke ontwikkelingen vanaf de kennisgeving van het voornemen tot terugtrekking.

De stuurgroep besefte dat alle commissies een voortdurende informele dialoog, technische 
deskundigheid en samenwerking in het terugtrekkingsproces zouden moeten verzekeren, en 
organiseerde dus verschillende bijeenkomsten en technische seminars voor de commissies die 
rechtstreeks bevoegd zijn voor sectoraal beleid dat binnen het toepassingsgebied van het 
terugtrekkingsakkoord valt. Deze dialoog werd ook gevoerd via de Conferentie van 
commissievoorzitters, die de terugtrekkingsprocedure tijdens een aantal vergaderingen 
besprak.  

Als coördinator van de stuurgroep nam Guy Verhofstadt deel aan tal van vergaderingen met 
verschillende betrokken partijen (andere instellingen, maatschappelijke organisaties, burgers 
en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, nationale parlementen enz.) en heeft hij de 
afgelopen twee jaar ook meer dan 4 500 e-mails en brieven over de brexit ontvangen en 
beantwoord.

De rol van AFCO

Overeenkomstig het Reglement van het Europees Parlement is AFCO de bevoegde commissie 
voor de voorbereiding van de goedkeuring van het Parlement overeenkomstig artikel 50 van 
het VEU. Artikel 88 van het Reglement van het Parlement inzake terugtrekking uit de Unie 
bepaalt: “indien een lidstaat overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie besluit om zich uit de Unie terug te trekken, wordt de zaak naar de bevoegde 
commissie verwezen”. Overeenkomstig afdeling XVIII van bijlage V bij het Reglement over 
de bevoegdheden en verantwoordlijkheden van de parlementaire commissies is de commissie 
AFCO bevoegd voor de institutionele gevolgen van terugtrekking uit de Unie, en derhalve 
verantwoordelijk voor de goedkeuringsprocedure na de afsluiting van de onderhandelingen. 

AFCO speelt een horizontale rol, zonder afbreuk te doen aan de specifieke bevoegdheden van 
andere commissies inzake sectorale kwesties, in verband met de beleidsterreinen waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn. AFCO is belast met het uitbrengen van een aanbeveling tot 
goedkeuring of verwerping van een terugtrekkingsakkoord dat is overeengekomen door de 
EU en de zich terugtrekkende lidstaat.

AFCO heeft zich grondig voorbereid en heeft bewijzen, aanbevelingen en kennis vergaard uit 
verschillende sectoren en van verschillende stakeholders, publiek en privaat, zowel uit het VK 
als daarbuiten. AFCO heeft, net als andere parlementaire commissies, debatten en 
hoorzittingen georganiseerd over de gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de EU 
voor de beleidsterreinen die onder hun respectieve bevoegdheden vallen, overeenkomstig de 
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richtsnoeren van de Conferentie van voorzitters.

AFCO heeft sinds 3 september 2015 meer dan 20 specifieke evenementen georganiseerd, 
waaronder hoorzittingen, workshops en presentaties over studies of briefingdocumenten, over 
onderwerpen als de heronderhandeling van de constitutionele betrekkingen van het Verenigd 
Koninkrijk met de Europese Unie en het akkoord dat de Europese Raad op 18 en 19 februari 
2016 bereikt heeft18, en de toekomstige constitutionele betrekkingen van het VK met de 
Europese Unie, de rechten van de burgers, en de gevolgen van de brexit voor de grens tussen 
Ierland en Noord-Ierland. AFCO nam ook deel aan of was rechtstreeks betrokken bij de 
hoorzittingen van andere commissies over kwesties in verband met de terugtrekking of de 
toekomstige relatie van de EU met het VK.

Naast deze speciale evenementen werden de terugtrekkingskwesties, en met name de stand 
van zaken van het proces na de kennisgeving van het voornemen om zich terug te trekken, 
tijdens vrijwel elke commissievergadering besproken.

De voorzitter van AFCO, eveneens lid van de stuurgroep voor de brexit, nam deel aan meer 
dan 500 bilaterale bijeenkomsten met publieke en private belanghebbenden over de 
terugtrekking en de gevolgen ervan voor de EU en het VK.

Een sterke betrokkenheid van een alert Europees Parlement was van cruciaal belang, 
aangezien het terugtrekkingsakkoord alleen met zijn goedkeuring kan worden gesloten, 
overeenkomstig artikel 50 van het VEU.

Artikel 50 van het VEU

Artikel 50 van het VEU betreft de procedure waardoor een EU-lidstaat zich wettelijk uit de 
EU kan terugtrekken door na onderhandelingen een akkoord met de EU te sluiten waarin de 
regelingen voor de terugtrekking worden bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met het 
kader van de toekomstige betrekkingen van die staat met de Unie.

Het Parlement heeft er steeds op gehamerd dat de terugtrekking van het VK uit de EU 
ongekend en betreurenswaardig is, en dat het de voorkeur zou verdienen om het lidmaatschap 
van de interne markt en van de douane-unie voort te zetten, vooral als het VK vlotte 
handelsbetrekkingen of andere voordelen die nauw verband houden met het lidmaatschap van 
de EU, wenst te behouden.
 
Het Parlement heeft er ook van bij aanvang op gewezen dat het terugtrekkingsakkoord tot 
doel heeft in een ordelijke terugtrekking van het VK uit de EU te voorzien, door drie 
fundamentele kwesties in verband met de terugtrekking aan te pakken: de rechten van EU-
burgers die in het VK wonen en van Britse burgers die in de EU-27 wonen, de grens tussen 
Ierland en Noord-Ierland, en de afwikkeling van de financiële verplichtingen van het VK ten 
aanzien van de EU.

Wat het kader voor de toekomstige betrekkingen betreft, overeenkomstig artikel 50, lid 2, van 
het VEU, heeft het Parlement duidelijk gemaakt dat een eventuele overeenkomst hierover zou 

18 “Een nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie”, PB C 69 I van 23.2.2016, 
blz. 1.
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worden behandeld als een integraal onderdeel van de algemene uittredingsregeling, en dat dit 
inhoudelijk bijgevolg ook door het Parlement zou worden behandeld in het kader van de 
goedkeuringsprocedure, hoewel juridisch gezien enkel het terugtrekkingsakkoord het 
voorwerp van de goedkeuring is.
 
Een ordelijke terugtrekking

Voor het Parlement was een ordelijke terugtrekking essentieel om de belangen van de 
Europese Unie en haar burgers te beschermen. Dit betekende dat, zoals bepaald in artikel 50 
van het VEU, de onderhandelingen over de voorwaarden voor de terugtrekking van het VK 
gingen, maar dat de onderhandelaars daarbij ook rekening moesten houden met het kader voor 
de toekomstige betrekkingen van het VK met de EU en moesten streven naar rechtszekerheid 
en zo weinig mogelijk verstoring.

In zijn resoluties heeft het Parlement stapsgewijs zijn interpretatie van de bepalingen van 
artikel 50 van het VEU vastgesteld, waaronder een aantal basisvereisten voor de 
onderhandelingen, zowel wat de reikwijdte betreft als de fasering ervan.

Zoals bepaald in zijn resolutie van 5 april 2017 over onderhandelingen met het Verenigd 
Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van de VK om zich uit de Europese Unie 
terug te trekken, waren de prioritair te behandelen kwesties:

 de rechtsstatus van de burgers van de EU-27 die in het VK wonen of hebben gewoond 
en van de Britse burgers die in een andere lidstaat wonen of hebben gewoond, met 
inbegrip van hun eerlijke behandeling en de garantie dat voor hen de beginselen van 
wederkerigheid, rechtvaardigheid, symmetrie en non-discriminatie gelden;

 de afwikkeling van de financiële verplichtingen tussen de VK en het EU, op basis van 
de jaarrekeningen van de Europese Unie zoals gecontroleerd door de Europese 
Rekenkamer, met inbegrip van alle verplichtingen uit hoofde van aangegane 
verbintenissen, en bepalingen voor posten buiten de balans, onvoorziene 
verplichtingen en andere financiële kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk; 

 de erkenning van de unieke positie en de specifieke omstandigheden van het eiland 
Ierland, teneinde de gevolgen van de terugtrekking voor de grens tussen Ierland en 
Noord-Ierland te beperken, de continuïteit en stabiliteit van het vredesproces te 
waarborgen en een harde grens te vermijden.

Andere voor het Parlement relevante kwesties waren de verduidelijking van de status van de 
internationale toezeggingen die het VK als lidstaat had gedaan, de waarborging van 
rechtszekerheid voor rechtspersonen, zoals bedrijven, en de rol van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie (HvJ-EU).

In zijn resolutie van 3 oktober 201719 over de stand van de onderhandelingen met het 
Verenigd Koninkrijk20 heeft het Parlement benadrukt dat aanzienlijke vooruitgang met 
betrekking tot de rechten van de burgers, Ierland en Noord-Ierland, en de afwikkeling van de 
financiële verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk vereist was vooraleer overgegaan kon 

19 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 2.
20 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 2.
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worden tot de tweede fase van de gesprekken over een nieuw en hecht partnerschap tussen de 
EU en het VK. Het Parlement merkte bovendien op dat het pas na de terugtrekking van het 
VK mogelijk zou zijn om een akkoord te sluiten over de toekomstige betrekkingen.

Deze aanpak werd bevestigd door de Europese Raad in zijn conclusies van 15 december 
2017. De Europese Raad benadrukte dat de tweede fase van de onderhandelingen pas zou 
kunnen ingaan als de verplichtingen die in de eerste fase waren aangegaan, volledig in acht 
waren genomen en getrouw waren omgezet in wettelijke bepalingen.

Zoals de Commissie heeft verklaard in haar mededeling aan de Europese Raad (artikel 50) 
van 8 december 2017 over de stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk op 
grond van artikel 50 van het Verdrag betreffende Europese Unie21, werd in de eerste fase van 
de onderhandelingen prioriteit gegeven aan “drie kwesties die in het bijzonder als belangrijk 
zijn aangemerkt voor een ordelijke terugtrekking:

a) de rechten van de burgers;
b) de dialoog over Ierland/Noord-Ierland; en 
c) de financiële regeling.”

Het ontwerpterugtrekkingsakkoord behandelt al deze kwesties, met inbegrip van een deel over 
rechten van de burgers (deel 2), een deel over financiële bepalingen (deel 5) en een Protocol 
inzake Ierland/Noord-Ierland en bijlagen daarbij. Wat de rol van het HvJ-EU betreft, voorziet 
het terugtrekkingsakkoord in rechtsmacht op verschillende niveaus, zoals hieronder in het 
deel over governance zal worden besproken.

Met betrekking tot de status van de internationale verbintenissen die het VK als lidstaat is 
aangegaan, wordt in het terugtrekkingsakkoord duidelijk gemaakt dat het VK tijdens de 
overgangsperiode nog steeds gebonden zal zijn aan de internationale overeenkomsten van de 
EU. Het VK zal echter de toestemming krijgen om over internationale overeenkomsten die 
het in eigen hoedanigheid heeft gesloten op bevoegdheidsgebieden die onder het recht van de 
EU vallen, te onderhandelen en deze ondertekenen en bekrachtigen, mits deze 
overeenkomsten niet in werking treden of van toepassing zijn tijdens de overgangsperiode, 
tenzij de EU daartoe machtiging geeft.

Evenzo wordt in deel drie van het terugtrekkingsakkoord over scheidingsbepalingen voorzien 
in garanties voor de rechtszekerheid van rechtspersonen, waaronder bedrijven, teneinde alle 
lopende procedures en handelsbetrekkingen vlot af te ronden, met betrekking tot 
markttoegang voor goederen, douane, BTW en accijnzen, intellectuele eigendom, politiële en 
justitiële samenwerking in zowel strafrechtelijke als burgerlijke en handelszaken, de 
bescherming van gegevens die voor het eind van de overgangsperiode verkregen zijn, 
openbare aanbestedingsprocedures, Euratom-kwesties, en gerechtelijke en administratieve 
procedures, privileges en immuniteiten van de EU.

Het terugtrekkingsakkoord voorziet bijgevolg in een ordelijke terugtrekking, iets wat de 
onderhandelaars van de EU en het VK de afgelopen drie jaar hebben nagestreefd.

Dankzij de sluiting en ratificatie van het terugtrekkingsakkoord zal het scenario van een 
terugtrekking zonder akkoord (“no deal”) niet doorgaan. Dit is van bijzonder groot belang, 

21 COM(2017)0784.
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aangezien een terugtrekking zonder akkoord aanzienlijke gevolgen zou hebben voor zowel de 
EU als het VK.

Rechten van de burgers

Artikel 50 van het VEU voorziet niet in waarborgen voor de status van EU-burgers. 
Dergelijke rechten kunnen echter worden beschermd in het terugtrekkingsakkoord dat 
overeenkomstig artikel 50 van het VEU gesloten wordt. In zijn resolutie van 14 maart 2018 
over het kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK22, merkte het 
Parlement op dat de EU en het VK een dwingende verplichting hebben te zorgen voor een 
volledige en wederkerige benadering van de bescherming van de rechten van EU-burgers in 
het VK en van Britse burgers in de EU-27.

Het Parlement maakte vanaf het begin, in zijn resolutie van 28 juni 2016 over de beslissing 
om de EU te verlaten als gevolg van het referendum in het Verenigd Koninkrijk23, duidelijk 
wat zijn hoofdprioriteit was, namelijk de bescherming van de EU-burgers, en herhaalde dit 
steevast in alle latere resoluties over de brexit. Als de instelling die alle EU-burgers 
vertegenwoordigt, heeft het Parlement zich ertoe verbonden gedurende het gehele proces de 
belangen van zijn burgers te beschermen, en heeft het geëist dat de onderhandelingen als doel 
zouden hebben doel rechtszekerheid te verschaffen, verstoringen zoveel mogelijk te beperken, 
en burgers en rechtspersonen een duidelijke toekomstvisie te geven. 

De belangrijkste doelstelling van het Parlement was de bescherming van burgers: zowel de 
eerbiediging van hun wil zoals die democratisch was geuit bij het referendum in het VK, als 
de beperking van de onzekerheid als gevolg van de terugtrekking, en het behoud (in de mate 
van het mogelijke) van de rechten die aan de status van pre-terugtrekking ontleend worden. 
Aangezien er meer dan drie miljoen EU-burgers in het VK wonen, en meer dan een miljoen 
onderdanen van het VK in de EU, is dit van bijzonder groot belang.

De bescherming van de rechten van burgers die door de terugtrekking van het VK uit de EU 
worden getroffen, is ook steeds een prioriteit geweest voor de instellingen die nauwer 
betrokken waren bij het terugtrekkingsproces.

De Europese Raad heeft een standpunt ingenomen dat sterk bij dat van het Parlement aansluit, 
door de bescherming van burgers die hun leven vorm hebben gegeven op basis van de rechten 
die aan het Britse lidmaatschap van de EU verbonden zijn, tot een van de hoofdprioriteiten 
van de onderhandelingen te maken.

De Raad verduidelijkte dit als volgt in het mandaat voor de onderhandelingen: “Het 
waarborgen van de status en de rechten van de burgers van de EU-27 en hun families in het 
Verenigd Koninkrijk, en van burgers van het Verenigd Koninkrijk en hun families in de 
lidstaten van de EU-27, is de hoofdprioriteit van de onderhandelingen, vanwege het aantal 
rechtstreeks getroffenen en de ernst van de gevolgen van de terugtrekking voor hen. De 
overeenkomst moet voorzien in de nodige doeltreffende, afdwingbare, niet-discriminerende 
en alomvattende waarborgen voor de rechten van deze burgers, met inbegrip van het recht om 
na een ononderbroken periode van vijf jaar legaal verblijf permanent verblijfsrecht te krijgen 

22 PB C 162 van 10.5.2019, blz. 40.
23 PB C 91 van 9.3.2018, blz. 40.
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evenals de rechten die daaraan verbonden zijn.”

In hun gezamenlijk verslag van 8 december 2017 over de vorderingen tijdens de eerste fase 
van de onderhandelingen uit hoofde van artikel 50 VEU over de ordelijke terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie brachten de onderhandelaars verslag uit over 
wat zij al overeengekomen waren met betrekking tot de rechten van burgers.

Op 26 juni 2017 heeft het VK een document gepubliceerd met als titel “The United 
Kingdom’s exit from the European Union – Safeguarding the Position of EU Citizens Living 
in the UK and UK Nationals Living in the EU”, waarin de regering aangaf dat het haar 
hoofdprioriteit was om een akkoord te bereiken over de status van EU-burgers in het VK en 
van onderdanen van het VK in andere EU-landen na de brexit, en verklaarde dat zij 
voornemens was deze burgers op de eerste plaats te zetten.

De kwestie van de rechten van de burgers kreeg dan ook vanaf de beginfase van de 
onderhandelingen veel aandacht van beide partijen. Over de burgerrechten waren beide 
partijen het inderdaad vrij snel eens, aangezien de op 19 maart 2018 gepubliceerde eerste 
versie van het ontwerpterugtrekkingsakkoord een deel 2 over rechten van de burger bevatte 
waarover een volledig akkoord was bereikt, met inbegrip van de rechtstreekse werking van de 
bepalingen, en de bevoegdheid van het HvJ-EU over de relevante bepalingen inzake 
burgerrechten.

In zijn resoluties heeft het Parlement een aantal minimumvereisten vastgesteld met betrekking 
tot de inhoud van het terugtrekkingsakkoord in het hoofdstuk over burgerrechten:

(a) In aanmerking komende EU-onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk wonen en 
kinderen die na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk worden geboren, moeten als 
familieleden en niet als afzonderlijke rechthebbenden onder het terugtrekkingsakkoord vallen. 
Toekomstige familieleden moeten verblijfsrecht blijven genieten op grond van dezelfde 
bepalingen als de huidige familieleden.

De definitie van “personele werkingssfeer”, als bepaald in artikel 10, lid 1, onder e) en f), van 
het terugtrekkingsakkoord, omvat familieleden als dusdanig, met inbegrip van personen die 
geboren of wettelijk geadopteerd zijn na het einde van de overgangsperiode door primaire 
rechthebbenden overeenkomstig de in dat artikel gedefinieerde voorwaarden. De status van 
familieleden wordt verder versterkt door artikel 17, lid 2, van het terugtrekkingsakkoord, dat 
erin voorziet dat de rechten van familieleden ten laste in stand blijven, ook wanneer deze 
familieleden niet langer ten laste zijn. 

(b) De administratieve procedure moet eenvoudig, declaratoir en kosteloos zijn, gezinnen 
moeten de procedure met één enkele aangifte kunnen aanvatten, en de bewijslast moet op de 
autoriteiten van het VK rusten.

Het akkoord biedt de gastlidstaat de mogelijkheid om een declaratoir of een constitutief 
systeem te kiezen. Tot dusver hebben het VK en ongeveer de helft van lidstaten gekozen voor 
een constitutief systeem. 

In artikel 18 van het terugtrekkingsakkoord wordt de toepasselijke administratieve procedure 
gedefinieerd die tot doel heeft na te gaan of een aanvrager aanspraak kan maken op het 
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verblijfsrecht waarin in het terugtrekkingsakkoord is voorzien. Het artikel bevat vereisten 
voor de aanvraagprocedure, waarbij ernaar wordt gestreefd de procedure zo eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk mogelijk te maken:

door familieleden tegelijkertijd ingediende aanvragen worden bijvoorbeeld tezamen 
behandeld. 

Voorts moeten, uit hoofde van punten g) tot en met h) van artikel 18, lid 1, van het 
terugtrekkingsakkoord, de documenten ter staving van de status van personen op wie het 
terugtrekkingsakkoord van toepassing is, kosteloos verstrekt worden. 

(c) Alle in de EU-wetgeving gedefinieerde socialezekerheidsuitkeringen moeten 
exporteerbaar zijn.

Uit hoofde van artikel 31 van het terugtrekkingsakkoord, blijft Verordening (EG) 
nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels24 van toepassing op personen die onder het 
terugtrekkingsakkoord vallen. 

Personen die in aanmerking komen, blijven hun recht op socialezekerheidsuitkeringen 
behouden. Als zij in een bepaald land recht hebben op een uitkering, hebben zij daar in 
beginsel ook recht op wanneer zij naar een ander land verhuizen.

(d) Beslissingen van het HvJ-EU over de uitlegging van bepalingen inzake burgerrechten 
moeten bindend zijn.

EU-burgers kunnen zich bij Britse rechtbanken rechtstreeks beroepen op het 
terugtrekkingsakkoord inzake burgerrechten, en hetzelfde geldt voor onderdanen van het VK 
in rechtbanken in de EU-lidstaten. 

De rechtbanken in het VK moeten, overeenkomstig artikel 4, lid 4, van het 
terugtrekkingsakkoord, de rechtspraak van het HvJ-EU die is vastgesteld voor het eind van de 
overgangsperiode consequent uitleggen, en moeten terdege rekening houden met de 
rechtspraak die na die datum is vastgesteld (artikel 4, lid 5, van het terugtrekkingsakkoord). 
De rechtbanken van het VK kunnen het HvJ-EU ook tot acht jaar het einde van het 
terugtrekkingsakkoord verzoeken om prejudiciële beslissingen over de uitlegging van het deel 
over burgerrechten daarin. Dergelijke beslissingen zullen in het Verenigd Koninkrijk dezelfde 
rechtsgevolgen hebben als prejudiciële beslissingen uit hoofde van artikel 267 van het VWEU 
(artikel 158, lid 2, van het terugtrekkingsakkoord).

(e) De rol van de toekomstige onafhankelijke nationale autoriteit die opgericht wordt om 
gevolg te geven aan klachten van burgers, moet worden verduidelijkt.

Overeenkomstig artikel 159 van het terugtrekkingsakkoord, zal toezicht uitgeoefend worden 
op de tenuitvoerlegging en toepassing van het deel over rechten van de burgers in het 
terugtrekkingsakkoord. In de EU zal dat gebeuren door de Commissie en in het VK door een 
onafhankelijke autoriteit (“de Autoriteit”) die bevoegdheden heeft die gelijkwaardig zijn aan 

24 PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1.
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die van de Commissie. Een dergelijke autoriteit moet een absoluut onafhankelijk orgaan zijn. 
Uit hoofde van artikel 159, lid 2, van het terugtrekkingsakkoord, zijn de Commissie en de 
Autoriteit in elk geval verplicht om het gespecialiseerde Comité voor de rechten van de 
burgers (artikel 165, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord) te informeren over de 
tenuitvoerlegging van het deel over burgerrechten in het akkoord, in de EU respectievelijk het 
VK.

De oprichting, samenstelling en taken van de Autoriteit worden echter in het 
terugtrekkingsakkoord niet gedefinieerd en zullen worden vastgelegd in de “European Union 
Withdrawal Agreement Bill”, het wetsontwerp van het VK houdende het 
terugtrekkingsakkoord. Het Parlement gaf in zijn resolutie van 15 januari 2020 over de 
uitvoering van en het toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het 
terugtrekkingsakkoord (voetnoot met TA-nummer invoegen) uiting aan zijn bezorgdheid over 
de voorgestelde bepalingen in het wetsontwerp houdende het terugtrekkingsakkoord, met 
name wat de daadwerkelijke onafhankelijkheid betreft.

Erkend moet worden dat het terugtrekkingsakkoord een compromis is tussen de EU en het 
VK, ook met betrekking tot de rechten van de burgers. De bepalingen ervan konden niet tot 
doel hebben de volledige status te behouden die EU-burgers aan het VEU en het VWEU 
ontlenen, aangezien deze gebaseerd zijn op EU-lidmaatschap. Het belangrijkste doel van het 
akkoord is dus de meeste van deze rechten te beschermen en te waarborgen, en met name de 
rechten die de meeste van de getroffen burgers in staat zullen stellen de levenskeuzes aan te 
houden die zij gemaakt hebben op basis van het vrije verkeer tot aan het einde van de 
overgangsperiode.

Op 12 november 2019 heeft de stuurgroep voor de brexit een verklaring afgelegd over de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen inzake de rechten van de burgers in het 
terugtrekkingsakkoord in het VK en in de EU‑27, aangezien er een aantal punten van zorg 
waren met betrekking tot de EU-vestigingsregeling van het VK. Deze bezorgdheden werden 
door het Parlement in zijn resolutie van 15 januari 2020 bevestigd, en hebben betrekking tot 
de uitvoering van deel twee van het terugtrekkingsakkoord, met name: 

 het grote aantal indieners van een aanvraag in het kader van de EU-vestigingsregeling 
die slechts de status “pre-settled” hebben gekregen;

 de onafhankelijkheid van de Autoriteit, als bedoeld in artikel 159 van het 
terugtrekkingsakkoord;

 de mogelijke gevolgen voor EU‑burgers die niet binnen de termijn van 30 juni 2021 
een aanvraag voor de EU‑vestigingsregeling indienen; 

 het feit dat er geen fysiek document wordt verstrekt aan het einde van de 
aanvraagprocedure, waardoor het risico van onzekerheid met betrekking tot het bewijs 
van de status en de kans op discriminatie ten aanzien van burgers van de EU-27 
worden vergroot;

 de maatregelen om de situatie van kwetsbare burgers aan te pakken in het kader van de 
aanvraagprocedure;

 de toepasbaarheid van de EU-vestigingsregeling op de burgers van de EU-27 in 
Noord-Ierland die geen aanvraag voor het verkrijgen van het staatsburgerschap van het 
VK hebben ingediend krachtens het Goede Vrijdagakkoord. 
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Het Europees parlement zal nauw blijven toezien op de tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord in zijn geheel, en het deel over de rechten van de burgers in het 
bijzonder.

Ierland en Noord-Ierland 

Waarborging van het Goede Vrijdagakkoord 

De Europese Unie en haar instellingen, en het Parlement in het bijzonder, waren ernstig 
bezorgd over de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk voor 
Noord-Ierland en voor de toekomstige betrekkingen van de EU met Ierland. De terugtrekking 
uit de EU van een van de medegaranten van het Goede Vrijdagakkoord zou immers kunnen 
leiden tot economische en juridische verschillen, die op hun beurt zouden leiden tot 
moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van dat akkoord, dat een essentieel kader voor vrede, 
samenwerking en begrip op het eiland is. 

De brexit zou een verstorend effect kunnen hebben, vooral in verband met drie aspecten: de 
stabiliteit van het vredesproces, de aard van de grens en de grensoverschrijdende 
samenwerking, en gelijkheid en rechten25. 

Het Parlement heeft er steeds op gehamerd dat het van cruciaal belang was het Goede 
Vrijdagakkoord in al zijn onderdelen te waarborgen en beschermen, en alles in het werk te 
stellen om een harde grens te voorkomen. Zo heeft het in zijn resoluties en verklaringen via 
de stuurgroep steeds herhaald dat het terugtrekkingsakkoord een werkbare, juridisch werkbare 
en brede noodoplossing voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland moest omvatten, met 
inachtneming van de specifieke omstandigheden op het eiland. 

Het Parlement heeft er ook op gewezen dat het belangrijk was dat het VK toezegde te 
waarborgen dat de rechten, de waarborgen en de gelijke kansen als bepaald in het Goede 
Vrijdagakkoord niet beperkt zouden worden, en heeft er daarbij op aangedrongen dat alle 
bepalingen met betrekking tot het gemeenschappelijk reisgebied en het recht op vrij verkeer 
van EU-burgers, zoals verankerd in het EU-recht en in het Goede Vrijdagakkoord, omgezet 
zouden worden26.

De Europese Raad heeft in zijn richtsnoeren van 29 april 2017 gepleit voor “flexibele en 
creatieve oplossingen, onder meer om te voorkomen dat er een “harde” grens ontstaat, en om 
tegelijkertijd de integriteit van de rechtsorde van de Unie te waarborgen.” 

Het Goede Vrijdagakkoord is in 1998 in werking getreden, en creëerde “de omstandigheden 
die een einde maakten aan bijna drie decennia van conflict in Noord-Ierland”. Aldus effende 
dit akkoord het pad “voor een duurzame periode van relatieve vrede, waarin een Noord-Ierse 
Assemblee werd verkozen en een Noord-Ierse Executive werd opgericht waarmee de macht 

25 “UK Withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement”, Europees Parlement, Beleidsondersteunende 
afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken, directoraat-generaal Intern Beleid van de Unie, 
november 2017. Beschikbaar op: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
26 Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2018 over het kader van de toekomstige betrekkingen 
tussen de EU en het VK, PB C 162 van 10.5.2019, blz. 40.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
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wordt gedeeld, waarin de politieke betrekkingen tussen Noord-Ierland en Ierland aanzienlijk 
zijn verbeterd en mensenrechten en gelijkheid werden bevorderd, waarin de 
grensoverschrijdende samenwerking spectaculair is toegenomen, met duidelijke voorbeelden 
van een verbeterde economische integratie en onderlinge afhankelijkheid op het eiland 
Ierland”27.

Hoewel beide partijen bij de onderhandelingen over de terugtrekking steeds hebben benadrukt 
het Goede Vrijdagakkoord in al zijn onderdelen te willen behouden, bleek de kwestie van 
Ierland/Noord-Ierland de politiek gevoeligste en de meest complexe van de drie belangrijkste 
prioriteiten voor een ordelijke terugtrekking.

De initiële noodoplossing
 
In hun gezamenlijk verslag van 8 december 2017 over de vorderingen in de eerste fase van de 
onderhandelingen, hebben de EU en het VK bevestigd dat de verwezenlijkingen, voordelen en 
beloftes met betrekking tot het vredesproces van cruciaal belang zouden blijven voor vrede, 
stabiliteit en verzoening, en waren zij het erover eens dat het Goede Vrijdagakkoord in al zijn 
onderdelen beschermd moest worden. Dit waren gezamenlijke toezeggingen van beide 
partijen.

Het bleek echter uiterst complex een oplossing voor deze kwestie te vinden, niet alleen 
vanwege de sterk gepolitiseerde context maar ook door praktische problemen. Een grote 
moeilijkheid bleek het vinden van werkbare methoden28 die niet zouden leiden tot een harde 
grens, maar die tegelijkertijd de rode lijnen van het VK in acht zouden nemen – namelijk dat 
het niet langer deel wilde uitmaken van de interne markt en de douane-unie – en ook de 
onderhandelingsbeginselen van de EU zouden eerbiedigen. Deze leidende beginselen, zoals 
vastgesteld in de richtsnoeren van de Europese Raad van 29 april 2017, kwamen in wezen 
neer op het voorkomen van een harde grens, en het waarborgen van de integriteit van de 
rechtsorde van de Unie. 

In het bovengenoemde gezamenlijk verslag van 8 december 2017 waren beide partijen het 
erover eens dat, indien het VK zijn doelstellingen voor Ierland/Noord-Ierland niet kon 
verwezenlijken in het kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK, het 
VK dan in tweede instantie specifieke oplossingen zou voorstellen voor de unieke 
omstandigheden van het eiland Ierland. 

Een derde optie, als het niet zou lukken tot een overeengekomen oplossing te komen, bestond 
erin dat het Verenigd Koninkrijk zich volledig zou blijven afstemmen op de regels van de 

27 “UK Withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement”, Europees Parlement, Beleidsondersteunende 
afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken, directoraat-generaal Intern Beleid van de Unie, 
november 2017. Beschikbaar op: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
28 In dit verband werden in de literatuur ter zake verschillende voorstellen gedaan, onder meer voor een “slimme 
grens 2.0”, een nieuwe grensoplossing die de belangen van beide zijden van de grens dienst, “met maximale 
voorspelbaarheid, snelheid en veiligheid, en met een minimum aan lasten en kosten voor handelaars en 
reizigers”, aan de hand van een “combinatie van internationale normen, mondiale beste praktijken en 
geavanceerde technologie”. “Smart Border 2.0: Avoiding a hard border on the island of Ireland for Customs 
control and the free movement of persons”, Europees Parlement, Beleidsondersteunende afdeling Rechten van de 
burger en Constitutionele Zaken, directoraat-generaal Intern Beleid van de Unie, november 2017. Available at 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
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interne markt en van de douane-unie, die de Noord-Zuid-samenwerking, de economie op heel 
het eiland, en de bescherming van het Goede Vrijdagakkoord ondersteunen. In alle 
omstandigheden zou het Verenigd Koninkrijk de vrije toegang van Noord-Ierse bedrijven tot 
de volledige interne markt van het VK behouden. 

Het ontwerpterugtrekkingsakkoord, zoals gepubliceerd op 19 maart 2018, was gebaseerd op 
de derde optie van het gezamenlijk verslag – de zogenaamde noodoplossing (“backstop”) – 
die tot doel had de Noord-Zuid-samenwerking te beschermen en een harde grens te 
vermijden. De tekst voorzag in de bescherming van het gemeenschappelijk reisgebied: over 
de handhaving daarvan bestond een akkoord tussen de EU en het VK.

Om grenscontroles te vermijden, omvatte de voorgestelde oplossing volledige 
overeenstemming met het EU-recht inzake goederen en veterinaire en fytosanitaire 
voorschriften, en de toepassing van het EU-douanewetboek op Noord-Ierland.

Het was niettemin nog steeds de afspraak om de drie opties uit punt 49 van het gezamenlijk 
verslag te bespreken. Er werd echter geen overeenstemming bereikt over een aanzienlijk deel 
van de tekst van het protocol op dat moment. 

De door de regering van het VK voorgestelde noodoplossing

Het was moeilijk om een “flexibele en creatieve” oplossing op maat te vinden, vanwege 
zowel politieke redenen die verband hielden met de rode lijnen van de regering van het VK 
als juridische redenen die voortvloeien uit de constitutionele architectuur van zowel de EU als 
het VK.

Gezien het voornemen van de regering van het VK om “de interne markt, de douane-unie en 
de jurisdictie van het Hof van Justitie van de EU (HvJ-EU) te verlaten”, was de uitdaging in 
politiek opzicht groot29. Juridisch gezien beperkten de integriteit van de rechtsorde van de 
EU, en voor het VK de integriteit van het VK als één enkel douanegebied, de mogelijkheden 
voor gedifferentieerde oplossingen aanzienlijk. In het gezamenlijk verslag van 8 december 
2017 hebben de partijen zich ertoe verbonden mechanismen in te voeren om te verzekeren dat 
de tenuitvoerlegging en monitoring van een specifieke regeling de integriteit van de interne 
markt van de EU en de douane-unie zou beschermen. Het Verenigd Koninkrijk heeft ook 
herinnerd aan zijn voornemen om de integriteit van zijn interne markt en de plaats van Noord-
Ierland daarin te beschermen, wanneer het land de interne markt van de EU en de douane-unie 
verlaat.

De werkzaamheden werden voortgezet: de grensoverschrijdende Noord-Zuid-samenwerking 
werd in kaart gebracht30 en de reikwijdte van de nodige bepalingen om te zorgen voor 

29 “Smart Border 2.0: Avoiding a hard border on the island of Ireland for Customs control and the free 
movement of persons”, Europees Parlement, Beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en 
Constitutionele Zaken, directoraat-generaal Intern Beleid van de Unie, november 2017. Available at 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
30 Het doel van het in kaart brengen was “de breedte en diepte van deze samenwerking te beoordelen, alsook de 
rol van het EU-lidmaatschap bij de werking en ontwikkeling van die samenwerking. (...) Noord-Zuid-
samenwerking is specifiek voor het eiland Ierland, en valt onder de bevoegdheid van de regering van Ierland en 
de Noord-Ierse Executive. Deze samenwerking is geregeld in deel 2 van het Goede-Vrijdagakkoord.” Zie: 
“Mapping of North-South cooperation & Implementation Bodies – Report and key findings of the exercise”, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
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juridisch sluitende tekst met betrekking tot de kwestie Ierland/Noord-Ierland werd bepaald. In 
hun gezamenlijke verklaring van 19 juni 2018 erkenden de partijen dat voor de noodoplossing 
met betrekking tot Ierland/Noord-Ierland bepalingen vereist waren over de douane en de 
aanpassing van de regelgeving in lijn met punt 49 van het gezamenlijk verslag van 
december 2017. 

De noodoplossing werd ontworpen op basis van voorstellen van de regering van het Verenigd 
Koninkrijk, die op zoek was naar “oplossingen op maat” voor de “unieke omstandigheden van 
Noord-Ierland” als een “integraal deel van de economie van het VK (...), volledig 
geïntegreerd in de economie van Ierland, met name op gebieden als de agrovoedingssector”, 
maar erkende dat het “moeilijk voorstelbaar is hoe Noord-Ierland in zekere zin deel van de 
EU blijft uitmaken, terwijl de rest van het land zich terugtrekt”31. 

De tekst waar aan het einde van de onderhandelingen, op 14 november 2018, uiteindelijk een 
akkoord over werd bereikt, had tot doel het hoofd te bieden aan de bovengenoemde 
uitdagingen voor de EU en het VK als gevolg van de unieke omstandigheden van Ierland en 
Noord-Ierland. 

De tekst voorzag in een noodoplossing op basis van het voorstel van het VK voor één enkel 
douanegebied tussen de EU en het VK als geheel als geheel. De oplossing zou pas in werking 
treden als de EU en het VK uiterlijk op 1 juli 2020 geen verdere overeenkomt over de 
toekomstige betrekkingen hadden bereikt.

In het ontwerpterugtrekkingsakkoord van november 2018 verklaarden de partijen zich bereid 
om te onderhandelen over een toekomstig akkoord dat het protocol zou vervangen, waardoor 
zij verplicht zijn te streven naar de sluiting en ratificatie van een dergelijk akkoord.

De noodoplossing is dus als verzekeringsclausule in het terugtrekkingsakkoord ingevoegd, en 
kan alleen in werking treden als er aan het eind van de overgangsperiode geen overeenkomst 
werd bereikt. 

In de tekst was duidelijk en voldoende verklaard dat de partijen de intentie hebben de 
noodoplossing niet in te roepen, en inspanningen zouden leveren om het akkoord over de 
toekomstige betrekkingen snel rond te krijgen.

Omdat er controverse ontstond over de noodoplossing na afloop van de onderhandelingen, 
heeft de Europese Unie alles in het werk gesteld om aan de tegenpartijen van het VK duidelijk 
te maken hoe belangrijk de bepalingen van het protocol zijn, tot aan de vooravond van de 
eerste betekenisvolle stemming in het Britse Lagerhuis. Zoals duidelijk gemaakt door de 
Europese Raad (artikel 50) tijdens de bijzondere bijeenkomst van 13 december 2018, 
verwierp de EU de mogelijkheid om de onderhandelingen te heropenen.

In een brief van de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese 
Commissie aan premier Theresa May van 14 januari 2019, werd verduidelijkt dat de Europese 

Europese Commissie, Taskforce voor het voorbereiden en voeren van de onderhandelingen met het Verenigd 
Koninkrijk overeenkomstig artikel 50 VEU, 21 juni 2019.
31 Toespraak van James Brokenshire, minister voor Noord-Ierland, in het European Policy Centre, 6 november 
2017.
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Unie de noodoplossing niet in werking wenste te zien, en vastbesloten was de noodoplossing 
zo snel mogelijk door een verdere overeenkomst te vervangen. 

Deze versie van het terugtrekkingsakkoord werd in drie opeenvolgende stemmingen door het 
Britse parlement verworpen, namelijk op 15 januari, 12 maart en 29 maart 2019. 

Wijziging van de aanpak van de regering van het Verenigd Koninkrijk

Nadat premier Theresa May ontslag had genomen en een nieuwe regering voor het VK was 
gevormd, verklaarde de nieuwe premier Boris Johnson op 25 juli 2019 in zijn mededeling 
over de prioriteiten voor de regering dat het VK het akkoord dat met de vorige premier was 
onderhandeld niet kon aanvaarden. De nieuwe premier was van oordeel dat de noodoplossing 
moest worden geschrapt en dat de kwestie van de Ierse grens in een toekomstig akkoord 
tussen de EU en het VK moest worden behandeld. 

De Europese Raad verklaarde in zijn conclusies van 10 april 2019 dat over het 
terugtrekkingsakkoord niet opnieuw onderhandeld kon worden, en dat elke unilaterale 
toezegging, verklaring of andere handeling diende te stroken met de letter en de geest van het 
terugtrekkingsakkoord, en geen belemmering mocht vormen voor de uitvoering daarvan. In 
dit verband bevestigde Michel Barnier, hoofdonderhandelaar, dat de EU nog steeds bereid 
was om met het terugtrekkingsakkoord compatibele en juridisch sluitende voorstellen van het 
VK te analyseren. De gesprekken tussen de EU en het VK werden dan ook voortgezet met het 
oog op het vinden van alternatieve regelingen, teneinde een werkbare en juridisch sluitende 
oplossing in het terugtrekkingsakkoord op te nemen voor de unieke omstandigheden op het 
eiland Ierland. 

Begin oktober 2019 heeft de regering van het VK nieuwe voorstellen ingediend voor een 
herzien Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, waarin de volgende elementen waren 
opgenomen: 1) één regelgevend gebied voor goederen op het eiland Ierland, 2) de EU en het 
VK zouden twee verschillende douanegebieden vormen en alle douanecontroles zouden 
worden uitgevoerd weg van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, en 3) de Noord-Ierse 
Assemblee en Executive zouden de bevoegdheid krijgen om, in eerste instantie, toestemming 
te verlenen voor de inwerkingtreding van het regelgevend gebied, en vervolgens om de vier 
jaar een verlenging goed te keuren.

De belangrijkste doelstellingen van de regering van het VK waren ervoor te zorgen dat het 
VK in zijn geheel in één enkel douanegebied zou worden ondergebracht, de controle over het 
externe handelsbeleid terug te krijgen en minder aandacht te besteden aan de voorzetting van 
de vlotte handel tussen de EU en het VK als geheel.

De hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier, was van mening dat de voorstellen van 
het VK grote problemen veroorzaakten, aangezien zij de integriteit van de interne markt van 
de EU en de douane-unie ernstig in gevaar brachten door niet te voorzien in operationele en 
geloofwaardige douane- en regelgevingscontroles aan de grens tussen Ierland en Noord-
Ierland, die feitelijk twee afzonderlijke jurisdicties zouden worden. 

Wat de democratische goedkeuring betreft, stemde de hoofdonderhandelaar van de EU ermee 
in het idee om de Noord-Ierse instellingen een belangrijkere rol toe te kennen bij de 
toepassing van het protocol te onderzoeken, maar merkte hij op dat het voorstel de toepassing 
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van het protocol afhankelijk stelde van een eenzijdig besluit van de Noord-Ierse instellingen.

Om deze redenen konden de voorstellen niet aanvaard worden, aangezien zij erop 
neerkwamen dat een operationele, praktische en wettelijke oplossing vervangen zou worden 
door een louter hypothetische en voorlopige oplossing.

Via zijn stuurgroep voor de brexit reageerde het Parlement op de voorstellen van het VK, met 
name in een verklaring op 3 oktober 2019, waarin werd meegedeeld dat het Parlement geen 
goedkeuring zou hechten aan een akkoord op basis van deze voorstellen van het VK. De 
bezwaren van de stuurgroep waren in wezen dat de voorstellen van het VK inzake douane- en 
regelgevingsaspecten expliciet voorzagen in infrastructuur, verificaties en controles, wat de 
economie van het eiland zou kunnen schaden. De vereiste van goedkeuring door de Noord-
Ierse Assemblee zou het akkoord onzeker maken en afhankelijk stellen van voorlopige en 
unilaterale beslissingen, in plaats van de zekerheid te bieden die er bij de noodoplossing was. 
Het Parlement bleef echter openstaan voor alle voorstellen, zolang deze geloofwaardig en 
juridisch sluitend waren en hetzelfde effect hadden als de in het terugtrekkingsakkoord 
bereikte compromissen.

Overeengekomen definitieve tekst

In de loop van de volgende dagen werd intensief verder onderhandeld, tot de Commissie op 
17 oktober 2019 aankondigde dat zij de Europese Raad (artikel 50) had aanbevolen 
goedkeuring te hechten aan het akkoord dat op het niveau van de onderhandelaars was bereikt 
over een herziene tekst van het terugtrekkingsakkoord, met inbegrip van een herzien Protocol 
inzake Ierland/Noord-Ierland, alsook goedkeuring te hechten aan een herziene politieke 
verklaring over het kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK.

De hoofdonderhandelaar verklaarde dat de onderhandelaars erin geslaagd waren oplossingen 
te vinden “die de integriteit van de interne markt volledig eerbiedigen en een nieuwe en 
juridisch werkbare oplossing creëren om een harde grens te vermijden en de vrede en de 
stabiliteit op het eiland Ierland te beschermen. Het is een oplossing die werkt voor de EU, 
voor het VK, en voor mensen en ondernemingen in Noord-Ierland.”

De belangrijkste wijziging is dat in het herziene protocol de noodoplossing en de idee van één 
douane-unie tussen de EU en het VK geschrapt zijn. Uit hoofde van het herziene protocol 
maakt Noord-Ierland volledig deel uit van het douanegebied van het VK, maar past het de 
EU-douanewetgeving toe (artikel 5, lid 3, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland). Er 
zijn geen tarieven van toepassing op goederen die van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland 
worden overgebracht, tenzij voor die goederen het risico bestaat dat zij vervolgens naar de EU 
worden gebracht, in welk geval zij aan de EU-douanerechten en de EU-regelgeving inzake 
btw zullen worden onderworpen. Dat zou verzekeren dat er geen douaneverificaties of -
controles vereist zijn, maar er zouden wel administratieve procedures nodig zijn om te 
verzekeren dat goederen die de EU binnenkomen aan de relevante wetgeving voldoen.

De schrapping van het enkele douanegebied tussen de EU en het VK heeft geleid tot de 
afschaffing van de regels inzake het gelijk speelveld. Noord-Ierland blijft evenwel aan de 
hand van een aantal welomschreven regels afgestemd op de interne markt, met inbegrip van 
wetgeving inzake goederen, regelgeving inzake diergezondheidscontroles, regelgeving inzake 
landbouwproducten en het op de markt brengen ervan, alsook regelgeving inzake btw en 
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accijnzen op goederen en inzake staatssteun, allemaal om een harde grens te vermijden. De 
staatssteunregels van de EU zullen ook van toepassing zijn op het VK met betrekking tot 
maatregelen die van invloed zijn op de handel tussen Noord-Ierland en de EU.

De noodzakelijke verificaties en controles van goederen zullen uitgevoerd worden “aan de 
grens van Noord-Ierland met de rest van de wereld, of, op handel die van het oosten naar het 
westen gaat, tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. [...] Deze processen zullen grotendeels 
elektronisch verlopen, en de verificatie van goederen zal in beginsel eerder betrekking hebben 
op de afstemming van regelgeving, dan op de naleving van de douanewetgeving”32.

Het VK zal verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het 
EU-recht die uit hoofde van het protocol van toepassing zijn, maar vertegenwoordigers van de 
EU zullen het recht hebben toezicht uit te oefenen op de activiteiten van het VK in dit 
verband. Het HvJ-EU zal zijn rechtsmacht met betrekking tot de uitvoering van de bepalingen 
van het protocol inzake aanpassing van douanewetgeving en regelgeving behouden33. 

De in het nieuwe protocol vastgestelde oplossingen zijn erop gericht controles aan de grens 
tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden, om te waarborgen dat er geen harde grens zal 
ontstaan en tegelijkertijd de integriteit de van de interne markt en de douane-unie van de EU 
te beschermen. Het protocol voorziet in een permanente oplossing, en niet in een 
“verzekeringsclausule” die afhangt van de sluiting van een akkoord over de toekomstige 
betrekkingen. 

Een belangrijk nieuw element van het herziene protocol is dat het afhankelijk wordt gesteld 
van de “toestemming” van de leden van de Noord-Ierse Assemblee, die beslissen of de 
relevante EU-wetgeving in Noord-Ierland van toepassing zal blijven. De voorwaarden voor 
deze toestemming verschillen echter aanzienlijk van de voorwaarden die oorspronkelijk door 
het VK waren voorgesteld: de tekst verzekert gedurende minstens enkele jaren 
voorspelbaarheid en stabiliteit.

Het protocol zal in werking treden vanaf het einde van de overgangsperiode, in lijn met 
artikel 185, lid 5, van het terugtrekkingsakkoord. Overeenkomstig artikel 18 van het protocol, 
in samenhang met de unilaterale verklaring van het VK over de werking van de bepaling over 
“democratische toestemming in Noord-Ierland” in het Protocol inzake 
Ierland/Noord-Ierland34, zal de Noord-Ierse Assemblee vier jaar na het einde van de 
overgangsperiode beslissen of de artikelen 5 tot en met 10 van het protocol van toepassing 
zullen blijven (regelgevings-, douane- en markregelingen). In geval van goedkeuring na deze 
initiële periode, wordt de toestemming vier jaar later verlengd indien de oorspronkelijke 

32 Uitleg met betrekking tot het nieuwe Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland en de politieke verklaring over de 
toekomstige betrekkingen, Ministerie voor de Uittreding uit de Europese Unie, Regering van het VK, 18 oktober 
2019. Beschikbaar op: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPL
AINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DE
CLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
33 Voor meer details over de bepalingen van het herziene protocol, zie: “Brexit: What did you agree with the UK 
today?”, Europese Commissie, vragen en antwoorden, 17 oktober 2019. Beschikbaar op: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6122
34 De verklaring is beschikbaar op: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840232/Unilat
eral_Declaration_on_Consent.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPLAINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DECLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPLAINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DECLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPLAINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DECLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6122
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840232/Unilateral_Declaration_on_Consent.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840232/Unilateral_Declaration_on_Consent.pdf
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goedkeuring met een meerderheid van de leden van de Noord-Ierse Assemblee gebeurde, of 
acht jaar later wanneer er gemeenschapsoverschrijdende steun voor de goedkeuring was, in de 
zin van artikel 18, lid 6, onder a), van het protocol. Indien de voortzetting van de toepassing 
van deze bepalingen wordt verworpen, zullen deze twee jaar na de stemming ophouden van 
toepassing te zijn. 
 
Hoewel het protocol niet langer afhangt van een toekomstig akkoord, maakt artikel 13, lid 8, 
van het protocol duidelijk dat het geheel of gedeeltelijk door een dergelijk akkoord kan 
worden vervangen.

Het protocol voorziet in een juridisch sluitende en permanente oplossing die een harde grens 
vermijdt, de economie van het volledige eiland en het Goede Vrijdagakkoord in al zijn 
onderdelen beschermt, en de integriteit van de interne markt eerbiedigt.

Bovendien voorziet het protocol in de handhaving van het gemeenschappelijk reisgebied, met 
volledige eerbiediging van de uit het EU-recht voortvloeiende rechten voor Ierse burgers in 
Noord-Ierland. 

Afwikkeling van de financiële verplichtingen van het VK

De afwikkeling van de financiële verplichtingen van beide partijen als gevolg van de 
terugtrekking van het VK leidde tot grote controverse aan het begin van het 
terugtrekkingsproces vanwege het bedrag dat in de pers werd genoemd (60 miljard EUR), en 
werd door sommigen beschouwd als “misschien wel het grootste obstakel voor een vlotte 
brexit”35. 

De EU wenste niet per se tot een bepaald bedrag te komen, maar wilde een methode 
definiëren die zou verzekeren dat zowel de EU als het VK zouden voldoen aan alle 
verplichtingen die voortvloeiden uit de volledige duur van het EU-lidmaatschap van het VK, 
op basis van het beginsel dat wat door 28 lidstaten is vastgelegd, ook door 28 lidstaten moet 
worden gedragen. Over deze methode werd reeds vroeg in de onderhandelingen een akkoord 
bereikt. 

De toenmalige Britse premier Theresa May maakte in haar toespraak van 22 september 2017 
in Firenze zeer duidelijk dat het VK de toezeggingen tijdens zijn EU-lidmaatschap zou 
nakomen.

De Europese Raad heeft in zijn richtsnoeren van 29 april 2017 bepaald dat voor een ordelijke 
terugtrekking één enkele financiële regeling vereist is, die waarborgt dat zowel de EU als het 
VK de verplichtingen nakomen die voortvloeien uit de volledige duur van het EU-
lidmaatschap van het VK, met inachtneming van alle verbintenissen en verplichtingen.

35 “De rekening omvat financiële verplichtingen die tientallen jaren zullen aanslepen, en gaan dus over een 
langere periode dan het feitelijke EU-lidmaatschap van het VK, dat ongeveer veertig jaar heeft geduurd. 
Toezeggingen op het gebied van pensioenen, infrastructuurbestedingen, de ontmanteling van nucleaire 
installaties, zelfs activa zoals satellieten en het Berlaymontgebouw, moeten allemaal netjes uitgesplitst worden 
als we geen hard, ongecontroleerd en pijnlijk vertrek willen.” Uit: “The €60 billion Brexit bill: How to 
disentangle Britain from the EU budget,” Alex Barker, beleidsnota, Centre for European Reform, 6 februari 
2017. Beschikbaar op: https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/%e2%82%ac60-billion-brexit-
bill-how-disentangle-britain-eu-budget

https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/%E2%82%AC60-billion-brexit-bill-how-disentangle-britain-eu-budget
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/%E2%82%AC60-billion-brexit-bill-how-disentangle-britain-eu-budget
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Voor het Parlement was het duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk al zijn wettelijke, 
financiële en begrotingsverplichtingen moest nakomen, met inbegrip van de 
betalingsverplichtingen die het land in het kader van het huidige meerjarig financieel kader 
(MFK) was aangegaan, en dat zowel in de periode tot aan de terugtrekking, als daarna. Het 
terugtrekkingsakkoord moet de afwikkeling van deze verplichtingen, ook langs de kant van de 
EU, aanpakken middels één enkele financiële regeling, op basis van de jaarrekeningen van de 
Europese Unie zoals gecontroleerd door de Europese Rekenkamer, met inbegrip van alle 
verplichtingen uit hoofde van aangegane verbintenissen, en bepalingen voor posten buiten de 
balans, onvoorziene verplichtingen en andere financiële kosten die rechtstreeks voortvloeien 
uit de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk.

In het mandaat voor de onderhandelingen dat op 22 mei 2017 door de Raad was aangenomen, 
werden de beginselen gedefinieerd die ten grondslag moeten liggen aan de methodologie voor 
de financiële afwikkeling, die in de eerste fase van de onderhandeling vastgesteld moest 
worden. Op basis hiervan heeft de Commissie op 24 mei 2017 een werkdocument opgesteld 
over de beginselen van de financiële afwikkeling, dat in wezen gebaseerd is op het principe 
dat het VK zijn aandeel in de financiering van alle als lidstaat aangegane verplichtingen moet 
nakomen.

In hun gezamenlijk verslag van 8 december 2017 verklaarden de onderhandelaars dat een 
methode voor de financiële afwikkeling was overeengekomen, bestaande uit een reeks 
beginselen om de waarde te berekenen van de financiële regeling en de betalingsmodaliteiten, 
van de regeling voor de verdere deelname van het VK aan de programma’s in het kader van 
het MFK 2014-2020 tot aan hun afsluiting, en voor een financiële regeling met betrekking tot 
EU-organen en fondsen in verband met EU-beleidsmaatregelen (de Europese 
Investeringsbank, de Europese Centrale Bank, de EU-trustfondsen, de Faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije, de instanties van de Raad en het Europees Ontwikkelingsfonds). 

In het oorspronkelijke ontwerpterugtrekkingsakkoord van 28 maart 2018 werden deze 
regelingen vertaald in juridische termen, met inbegrip van een aantal praktische regelingen en 
betalingstermijnen. In zijn resolutie van 14 maart 201836 verklaarde het Parlement dat de tekst 
grotendeels overeenstemde met zijn standpunten, en had het geen verdere opmerkingen of 
verzoeken met betrekking tot de financiële afwikkeling. In het herziene 
ontwerpterugtrekkingsakkoord waren er geen wijzigingen in dit deel van de tekst.

Deel vijf van het terugtrekkingsakkoord betreft de financiële bepalingen, die met name 
betrekking hebben op:

 de deelname van het VK aan de EU-begrotingen van 2019 en 2020, de 
tenuitvoerlegging van EU-programma’s en -activiteiten in het kader van het MFK 
2014-2020, en de Unierechtelijke regels die na 31 december 2020 van toepassing 
zullen zijn, na het einde van de overgangsperiode;

 eventuele uitstaande verplichtingen op 31 december 2020;
 door de EU geïnde boetes en de daarmee verband houdende vergoedingen die aan het 

VK verschuldigd zijn;
 de bijdrage van het VK aan de financiering van de EU-verplichtingen die zijn 

aangegaan tot en met 31 december 2020, met inbegrip van voorwaardelijke financiële 

36 PB C 162 van 10.5.2019, blz. 40.
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verplichtingen waartoe is besloten of die zijn goedgekeurd vóór de inwerkingtreding 
het terugtrekkingsakkoord, en rechtszaken met betrekking tot de financiële belangen 
met betrekking tot de begroting;

 de verplichtingen van de EU ten aanzien van het VK in het algemeen, onder meer met 
betrekking tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en het Europees 
Investeringsfonds;

 het tijdschema voor de betalingen na 2020;
 de terugbetaling van het door het VK gestorte kapitaal aan de Europese Centrale 

Bank;
 de verplichtingen van het VK met betrekking tot de Europese Investeringsbank (EIB) 

en de terugbetaling van het door het VK gestorte geplaatste kapitaal aan de EIB;
 de verplichtingen van het VK met betrekking tot het Europees Ontwikkelingsfonds 

(EOF) en de verdere deelname van het VK aan dit fonds, tot de afsluiting van het 11e 
EOF;

 de verplichtingen van het VK met betrekking tot het noodtrustfonds voor stabiliteit en 
de aanpak van de diepere oorzaken van irreguliere migratie en het fenomeen van 
ontheemding in Afrika;

 de deelname van het VK aan de relevante organen in verband met de Faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije;

 de verplichtingen van het VK met betrekking tot de financiering van het Europees 
Defensieagentschap, het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie en het 
Satellietcentrum van de Europese Unie, en operaties in het kader van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid.

Overgangsperiode 
 
Een van de inhoudelijke kwesties waar een lange politieke en juridische discussie over 
gehouden werd, was de mogelijkheid van overgangsregelingen.

In artikel 50 van het VEU wordt niet expliciet verwezen naar de mogelijkheid van een 
overgangsperiode, waardoor het onduidelijk was of deze bepaling een rechtsgrondslag kon 
vormen voor overgangsregelingen, of hiervoor integendeel afzonderlijke, sectorale 
rechtsgrondslagen nodig waren. 

Zowel het Europees Parlement als de Europese Raad namen hierover in een vroeg stadium 
van het onderhandelingsproces een standpunt in. De Europese Raad was het erover eens dat er 
onderhandeld moest worden over een overgangsperiode die het gehele EU-acquis bestreek, 
ook al zou het VK als derde land niet langer participeren in de EU-instellingen noch leden 
daarin benoemen of verkiezen, en zou het ook niet deelnemen aan de besluitvorming van EU-
organen, -instanties en -agentschappen. 

Het Parlement was in zijn resolutie van 3 oktober 201737 van oordeel dat een 
overgangsperiode noodzakelijk was om een “cliff edge”-scenario (een abrupte beëindiging 
van de betrekkingen) op de dag van de terugtrekking te vermijden en rechtszekerheid en 
continuïteit te verzekeren. Hiervoor zouden de bestaande instrumenten en structuren van de 
EU op het gebied van regelgeving, begroting, toezicht, justitie en handhaving moeten worden 

37 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 2.
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behouden, wat zou neerkomen op een voortzetting van het volledige acquis communautaire 
en de volledige toepassing van de vier vrijheden (vrij verkeer van burgers, kapitaal, diensten 
en goederen), onder de volledige rechtsmacht van het HvJ-EU.

Beide instellingen hebben duidelijk aangegeven dat de overgangsregelingen wat tijd en 
toepassingsgebied betreft strikt moesten worden beperkt, alsook duidelijk gedefinieerd en 
constructief moesten zijn met het oog op de toekomstige betrekkingen. Dergelijke vereisten 
zouden elke overgangsperiode binnen de werkingssfeer van artikel 50 van het VEU brengen 
als onderdeel van het terugtrekkingsproces38. 

Er werd een zekere mate van voorwaardelijkheid ingevoerd door de overgangsperiode een 
voorwaarde te maken om een volwaardig en exhaustief terugtrekkingsakkoord te kunnen 
sluiten. Zonder akkoord zou er geen overgangsperiode zijn. Een dergelijke overgang, als brug 
tussen de periode na het einde van het EU-lidmaatschap tot aan het akkoord over de 
toekomstige betrekkingen, is cruciaal voor een ordelijke terugtrekking van het VK uit de EU. 

Een overgangsperiode werd opgenomen in deel vier van het ontwerpterugtrekkingsakkoord, 
waarin is bepaald dat een overgangs- of uitvoeringsperiode zal beginnen op de datum van 
inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord en zal eindigen op 31 december 2020 
(artikel 126 van het terugtrekkingsakkoord). Tijdens die periode zal de deelname van het VK 
in de instellingen, organen, instanties en agentschappen van de EU weliswaar tot een einde 
komen, aangezien het VK niet langer een lidstaat zal zijn, maar zal het merendeel van het EU-
recht van toepassing blijven op en in het VK, en zulks, in de regel (uitzonderingen zijn 
opgenomen in artikel 127 van het terugtrekkingsakkoord), met dezelfde gevolgen als voor de 
lidstaten, teneinde ontwrichting tijdens de onderhandelingen over de toekomst van de 
betrekkingen te vermijden. Deze termijn kan bij besluit van het Gemengd Comité worden 
verlengd voor één of twee jaar, vóór 1 juli 2020 (artikel 132 van het terugtrekkingsakkoord). 

In zijn resolutie van 14 maart 201839 heeft het Parlement zijn steun uitgesproken voor deel 
vier van het terugtrekkingsakkoord inzake overgangsregelingen. 

Het moet echter worden erkend dat de overgangsperiode “een zekere mate van ademruimte 
biedt”, maar misschien onvoldoende bescherming biedt tegen een “tweede cliff edge”, 
“aangezien de bepalingen enkel betrekking hebben op de voorwaarden voor het vertrek” en 
“het bereiken van een overeenkomst op lange termijn (...) bijzonder moeilijk zal zijn”, 
aangezien “het veel langer duurt om over complexe, brede en ambitieuze handelsakkoorden te 
onderhandelen, en [het toekomstige akkoord tussen de EU en het VK] waarschijnlijk het 
moeilijkste akkoord is dat de EU ooit heeft moeten sluiten”40. 

Door de opeenvolgende verlengingen overeenkomstig artikel 50, lid 3, van het VEU, is de 
uitdaging nu nog groter, aangezien de termijn van de overgangsperiode in het herziene 
ontwerpterugtrekkingsakkoord ongewijzigd is gebleven. Tenzij vóór 1 juli 2020 een besluit 
tot verlenging wordt genomen, zal de overgangsperiode niet langer dan 11 maanden duren.

38 Tobias Lock en Fabian Zuleeg, “Extending the transition period”, EPC-discussienota, 28 september 2018, 
blz. 6.
39 PB C 162 van 10.5.2019, blz. 40.
40 Tobias Lock en Fabian Zuleeg, “Extending the transition period”, EPC-discussienota, 28 september 2018, 
blz. 3.
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Governance

Institutioneel kader van het terugtrekkingsakkoord

Het institutioneel kader van het terugtrekkingsakkoord, enerzijds, en van de toekomstige 
betrekkingen tussen de EU en het VK, anderzijds, is een belangrijk onderwerp voor het 
Parlement. In zijn resolutie van 18 september 201941, verklaarde het Parlement dat de waarde 
van het terugtrekkingsakkoord er, onder andere, in bestaat dat het zo veel mogelijk 
“bepalingen inzake governance bevat die de rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(HvJ-EU) bij de uitlegging van het terugtrekkingsakkoord waarborgen, voor zover van 
toepassing”. 

Het Parlement heeft niet alleen steeds gewezen op de rol van het HvJ-EU als de bevoegde 
autoriteit voor de uitlegging en handhaving van het terugtrekkingsakkoord, maar ook op het 
belang van een governancekader met een solide en onafhankelijk mechanisme voor 
geschillenbeslechting in het kader van het akkoord over de toekomstige betrekkingen. De rol 
van het HvJ-EU is een essentieel kenmerk van de autonomie en integriteit van de rechtsorde 
van de EU.

In het terugtrekkingsakkoord wordt een genuanceerd governancestelsel voorgesteld, in functie 
van de verschillende delen van het terugtrekkingsakkoord en de betreffende fase, aangezien 
het EU-recht ongewijzigd van toepassing blijft tijdens de overgangsperiode. In verschillende 
gevallen krijgt het HvJ-EU een centrale rol.

Overgangsperiode

Tijdens de overgangsperiode blijft het HvJ-EU bevoegd voor alle procedures die voor het 
einde van de overgangsperiode zijn geregistreerd en totdat een definitieve bindende uitspraak 
is gedaan (artikel 131 van het terugtrekkingsakkoord). Het HvJ-EU blijft tot aan het einde van 
de overgangsperiode bevoegd in ingestelde procedures (artikel 86 van het 
terugtrekkingsakkoord), alsook in nieuwe inbreukprocedures die binnen vier jaar na het einde 
van de overgangsperiode aanhangig gemaakt worden voor schendingen van het EU-recht of 
de niet-naleving van administratieve besluiten vóór het einde van de overgangsperiode, of, in 
bepaalde gevallen, zelfs na het einde van de overgangsperiode (artikel 87 van het 
terugtrekkingsakkoord). 

Rechten van de burgers

Met betrekking tot deel twee van het terugtrekkingsakkoord, over de rechten van de burgers, 
blijft het HvJ-EU tot acht jaar na het einde van de overgangsperiode bevoegd voor verzoeken 
van rechterlijke instanties van het VK om een prejudiciële beslissing (indien de 
overgangsperiode wordt verlengd, dan wordt deze periode ook met het overeenkomstige 
aantal maanden verlengd). 

Beslechting van geschillen 

Op grond van de algemene regeling in het terugtrekkingsakkoord worden eventuele geschillen 

41 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0016.
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geregeld door het Gemengd Comité of een arbitragepanel. Als het geschil echter betrekking 
heeft op de uitlegging van een bepaling van het recht van de Unie, moet het arbitragepanel 
overeenkomstig artikel 174 het HvJ-EU verzoeken zich over die vraag uit te spreken. 

Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland

In artikel 12, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland is bepaald dat het Hof 
bevoegd is ter zake van de uitoefening van de bevoegdheden van de instellingen, organen en 
instanties van de EU met betrekking tot de tenuitvoerlegging van een aantal artikelen uit het 
protocol. Ook prejudiciële beslissingen krachtens artikel 267 VWEU zijn mogelijk. 

De toekomstige betrekkingen

Wat de toekomstige betrekkingen betreft, lichtte het Parlement in zijn resolutie van 14 maart 
201842 de governancekwestie toe, en nam het daarbij het standpunt in dat elk toekomstig 
akkoord tussen de EU en het VK met het VK als derde land de instelling moest omvatten van 
een samenhangend en solide governancesysteem als overkoepelend kader voor de vier pijlers, 
dat het gezamenlijk permanent toezicht/beheer van het akkoord en mechanismen voor 
geschillenbeslechting en handhaving met betrekking tot de interpretatie en toepassing van de 
bepalingen van het akkoord moest omvatten.

De contouren van de toekomstige betrekkingen zijn nu echter minder duidelijk. In de herziene 
politieke verklaring van 17 oktober 2019 werden verwijzingen naar het gebruik van de 
regelingen van het terugtrekkingsakkoord als basis voor toekomstige geschillenbeslechting en 
handhaving geschrapt (voormalig punt 132). In de nieuwe politieke verklaring is ook de 
verwijzing naar het HvJ-EU in het kader van de handhavingsmechanismen geschrapt, hoewel 
de rol van het HvJ-EU met betrekking tot de uitlegging van bepalingen en begrippen van het 
EU-recht wordt behouden. Er wordt wel uitdrukkelijk op gewezen dat het Hof niet betrokken 
mag worden als een geschil geen betrekking heeft op een kwestie van het EU-recht. In het 
algemeen wordt de nieuwe benadering in de politieke verklaring op basis van lossere, minder 
hechte betrekkingen weerspiegeld in het beoogde institutionele kader. 

De rol van het Parlement bij het toezicht op de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord 

Het Parlement heeft getracht een grotere rol te krijgen bij het toezicht op de uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord, ook buiten de in het terugtrekkingsakkoord bepaalde structuren. Het 
had immers zijn bezorgdheid geuit over de aanzienlijke bevoegdheden die aan het Gemengd 
Comité worden toegekend in artikel 164 van het terugtrekkingsakkoord, en had verklaard dat 
een terugtrekkingsakkoord een verdrag tussen de EU en een zich terugtrekkende lidstaat is, en 
dus geen gebruikelijke overeenkomst is om een internationaal akkoord met een derde land te 
sluiten.
 
Een behoorlijke verantwoordingsplicht en parlementaire controle in verband met de 
besluitvorming in het Gemengd Comité moesten gewaarborgd zijn.

Op basis van een mandaat van de Conferentie van voorzitters, hebben de stuurgroep voor de 
brexit en haar voorzitter overlegd met de Raad om een hechte samenwerking tot stand te 

42 PB C 162 van 10.5.2019, blz. 40.
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brengen met betrekking tot de werkzaamheden van het krachtens het terugtrekkingsakkoord 
opgerichte Gemengd Comité. De gesprekken betroffen de deelname van het EP aan de 
belangrijkste besluiten van het Gemengd Comité, met name wat betreft de verlenging van de 
overgangsperiode en de financiële bijdragen van het VK in dat scenario, de mogelijke 
schrapping van de noodoplossing inzake Ierland/Noord-Ierland, en de beëindiging van de 
onafhankelijke monitoringautoriteit van het VK.

De betrokkenheid van het EP bij deze kwesties werd bevestigd in een verklaring van Jean-
Claude Juncker, die op dat moment voorzitter van de Europese Commissie was, tijdens de 
laatste plenaire vergadering van de 8e zittingsperiode op 10 april 2019. De voorzitter van de 
Commissie verzekerde dat de Commissie nauw zou blijven samenwerken met het Parlement 
bij de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord, en dat de Commissie het Parlement nauw 
zou betrekken en zoveel mogelijk rekening zou houden met zijn standpunten, telkens in het 
Gemengd Comité een besluit zou worden genomen.

Het Gemengd Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de EU en het VK, en is 
verantwoordelijk voor de uitvoering en toepassing van het terugtrekkingsakkoord. De 
besluiten van het Gemengd Comité zijn bindend voor de EU en het VK, met dezelfde 
rechtskracht als het terugtrekkingsakkoord, en het Comité heeft uitgebreide bevoegdheden 
met betrekking tot de werking van het terugtrekkingsakkoord. Deze omvatten de bevoegdheid 
om te beslissen over een verlenging van de overgangsperiode en de gevolgen daarvan, en in 
het bijzonder over de omvang van de bijdrage van het VK aan de EU-begroting. 

In het herziene Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland heeft het Gemengd Comité ook 
belangrijke bevoegdheden in het kader van de douaneregelingen, met name het bepalen van 
de criteria op grond waarvan bepaald wordt of voor goederen die van buiten de EU in Noord-
Ierland worden binnengebracht het risico bestaat dat zij vervolgens naar de EU worden 
gebracht (artikel 5, lid 2, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland). Het Gemengd 
Comité heeft ook de bevoegdheid om het maximaal totaal jaarlijks niveau van steun van het 
VK voor de productie van en de handel in landbouwproducten in Noord-Ierland vast te 
stellen, waarop de bepalingen van het EU-recht inzake staatssteun niet van toepassing zijn 
(artikel 10, lid 2, van en bijlage 6 bij het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland). Deze 
kwesties zijn zeer relevant aangezien zij een potentieel risico inhouden voor de interne markt 
van de EU. 

Het besluit van de Raad inzake de sluiting van het terugtrekkingsakkoord, in zijn herziene 
versie van 18 oktober 2019, voorziet in artikel 2, lid 4, in jaarlijkse verslaglegging door de 
Commissie aan het Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord, en met name deel twee daarvan, gedurende de eerste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van het akkoord. 

In artikel 2, lid 3, van het ontwerpbesluit van de Raad is bepaald dat het Parlement zijn 
institutionele prerogatieven in de gehele procedure van het Gemengd Comité ten volle zal 
kunnen uitoefenen.

Overeenkomstig artikel 3, lid 5, en artikel 4, lid 8, van hetzelfde besluit heeft het Parlement 
ook het recht om in kennis te worden gesteld van besluiten van de Raad op grond waarvan het 
VK wordt gemachtigd toestemming te geven om tijdens de overgangsperiode te worden 
gebonden door een internationale overeenkomst, of op grond waarvan Ierland, Cyprus en 
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Spanje toestemming krijgen om te onderhandelen over bilaterale overeenkomsten met het VK 
op gebieden die een exclusieve bevoegdheid van de EU zijn, in overeenstemming met de 
relevante protocollen bij het terugtrekkingsakkoord. 

Kader voor de toekomstige betrekkingen 

Ook de aard en de vorm van het kader voor de toekomstige betrekkingen behoorden tot de 
eerder controversiële thema’s tijdens de onderhandelingen, aangezien deze in artikel 50 van 
het VEU absoluut niet vermeld worden.

Tijdens het terugtrekkingsproces waren de toekomstige betrekkingen met de EU wellicht een 
van de meest prangende kwesties voor het VK, in elk geval tijdens het premierschap van 
Theresa May.

De toekomstige betrekkingen die toen door het VK werden nagestreefd, waren bijzonder 
ambitieus wat de toegang tot de EU-programma’s, -organen, -databanken en zelfs -
vergaderingen betreft, hoewel het VK deelname aan de interne markt en aan de douane-unie 
verwierp. Het VK streefde er ook naar de toekomstige betrekkingen gelijktijdig met de 
terugtrekkingsregeling te bespreken.

Het Parlement verklaarde vanaf het begin, in zijn resolutie van 5 april 201743, ernaar te 
streven een toekomstige relatie uit te werken die zo eng als mogelijk en wat rechten en 
plichten betreft evenwichtig zou zijn, en gebaseerd zou zijn op het beginsel dat een land dat 
zich uit de Unie terugtrekt niet dezelfde voordelen kan genieten als een lidstaat van de 
Europese Unie. 

In zijn resolutie van 13 december 2017 over de stand van de onderhandelingen met het 
Verenigd Koninkrijk44, merkte het Parlement voorts op dat tot een alomvattende afspraak 
over dit kader voor de toekomstige betrekkingen moest worden gekomen, in de vorm van een 
politieke verklaring die als bijlage bij het terugtrekkingsakkoord wordt gevoegd, onder 
voorbehoud van een aantal (in dezelfde resolutie genoemde) beginselen. 

De Europese Raad koos voor een soortgelijke visie in zijn richtsnoeren van 15 december 
2017, waarin werd gesteld dat eerst een algeheel begrip in kaart moest worden gebracht wat 
de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK betreft, dat vervolgens zou worden 
uitgewerkt in een politieke verklaring die aan het terugtrekkingsakkoord zou worden 
toegevoegd en waarnaar in dat akkoord zou worden verwezen.

De mogelijke contouren van de toekomstige betrekkingen waren echter verre van duidelijk 
voor het VK. Verschillende sectoren en belanghebbenden deden voorstellen, gaande van een 
basisvrijhandelsovereenkomst tot een “Noorwegen+”-status, of zelfs toetreding tot de EER, 
hoewel de regering van het VK al vanaf het begin duidelijk had gemaakt niet te willen 
deelnemen aan de interne markt, de EER of de douane-unie. Hoe dan ook besefte men in het 
VK dat een duidelijk akkoord over de toekomstige betrekkingen onmisbaar was om de 
“landingszone” voor de terugtrekking te bepalen.

43 PB C 298 van 23.8.2018, blz. 24.
44 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 32.
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Het Parlement stelde voor de toekomstige betrekkingen te baseren op artikel 217 van het 
VWEU, de betrekkingen zo breed mogelijk te maken maar een evenwicht te verzekeren wat 
rechten en plichten betreft, en daarbij de integriteit van de interne markt en de vier vrijheden 
te beschermen maar een per sector verschillende aanpak te vermijden. De Europese Raad 
waarschuwde ervoor dat, hoewel de doelstelling een hecht partnerschap was, de toekomstige 
betrekkingen niet dezelfde voordelen zouden kunnen bieden als het EU-lidmaatschap, zoals 
ook het Parlement al duidelijk had gemaakt. De Europese Raad verwees ook naar een 
vrijhandelsovereenkomst en benadrukte daarbij de behoefte aan evenwicht en ambitie zonder 
de integriteit en de goede werking van de EU te ondermijnen.

In deze door de EU geformuleerde beginselen werd elke vorm van “cherry-picking” in het 
kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK verworpen.

Het Parlement herinnerde er in zijn resolutie van 14 maart 201845 aan dat een 
associatieovereenkomst die overeenkomstig artikel 8 VEU en artikel 217 VWEU wordt 
gesloten een passend kader voor de toekomstige betrekkingen kan bieden en een coherent 
bestuurskader kan garanderen, dat een degelijk mechanisme voor geschillenbeslechting moet 
omvatten, ter voorkoming van een proliferatie van bilaterale overeenkomsten en van de 
tekortkomingen die kenmerkend zijn voor de betrekkingen van de EU met Zwitserland.

Het Parlement stelde voor de toekomstige betrekkingen te baseren op vier pijlers: 
– handel en economische betrekkingen, 
– buitenlands beleid, samenwerking op het gebied van veiligheid en 
ontwikkelingssamenwerking, 
– interne veiligheid, 
– thematische samenwerking.

De onderhandelingen leidden uiteindelijk tot een akkoord over een politieke verklaring, die 
bekritiseerd werd vanwege de vage en niet-bindende aard ervan46.

De politieke verklaring is inderdaad een niet-bindend document dat bij het 
terugtrekkingsakkoord wordt gevoegd, maar vormt daar geen integrerend deel van. De eerste 
versie van de tekst werd samen met het ontwerpterugtrekkingsakkoord gepubliceerd in het 
Publicatieblad van 19 februari 201947. In deel 3 van de verklaring staat dat deze tot doel had 
de parameters vast te stellen voor een ambitieus, breed, diep en flexibel partnerschap dat 
samenwerking op het gebied van handel en economie, rechtshandhaving en 
strafrechtspleging, buitenlands beleid, veiligheid en defensie en ruimere 
samenwerkingsgebieden bestrijkt.

Bij de hervatting van de gesprekken over de tekst van het Protocol inzake Ierland/Noord-
Ierland, en in nauw verband met de wijzigingen aan dat protocol, is de regering van het VK 

45 PB C 162 van 10.5.2019, blz. 40.
46 Zie in dit verband de post van Steve Peers op zijn blog “EU Law Analysis” van 8 december 2018, waarin 
opgemerkt wordt dat “de niet-bindende en onnauwkeurige aard van de politieke verklaring tot kritiek heeft 
geleid”. In een latere post op 12 maart 2019 wees Steve Peers er nogmaals op dat de “politieke verklaring niet 
alleen een niet-bindend karakter heeft, maar ook vaag en vrijblijvend is met betrekking tot een aantal belangrijke 
aspecten van de toekomstige betrekkingen. Het zou herzien kunnen worden (...) met het oog op sterkere en meer 
concrete verbintenissen”. Beide posts staan op http://eulawanalysis.blogspot.com.
47 PB C 66 van 19.2.2019, blz. 185.
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wat de toekomstige betrekkingen betreft van aanpak veranderd in vergelijking met de 
voorgaande regering. Deze gewijzigde aanpak werd toegelicht door premier Boris Johnson in 
zijn brief van 2 oktober aan Jean-Claude Juncker, voormalig voorzitter van de Europese 
Commissie. Hij verduidelijkte in die brief dat de noodoplossing diende “als een brug naar de 
voorgestelde toekomstige betrekkingen van het VK met de EU, waarbij het VK sterk 
geïntegreerd zou zijn in de EU-douaneregelingen en op vele gebieden afgestemd zou zijn op 
het EU-recht. Die voorgestelde toekomstige betrekkingen zijn niet wat de huidige regering 
van het VK beoogt. De regering is voornemens de toekomstige betrekkingen te baseren op 
een vrijhandelsovereenkomst waarbij het VK zelf zeggenschap heeft over zijn regelgeving en 
handelsbeleid”.

In de herziene politieke verklaring van 17 oktober 2019, zoals gepubliceerd in het 
Publicatieblad op 12 november 201948, bleven deze doelstellingen ongewijzigd wat de te 
bestrijken gebieden betreft (deel 3 van de politieke verklaring), maar is het model voor de 
toekomstige betrekkingen uitdrukkelijk vastgelegd: “een alomvattende en evenwichtige 
vrijhandelsovereenkomst”, op basis van nultarieven en nulquota. Andere belangrijke 
wijzigingen in de tekst weerspiegelen de schrapping van de noodoplossing en dus ook van de 
verwijzing naar het eengemaakte douanegebied tussen de EU en het VK.

De wijzigingen in de tekst weerspiegelen de fundamentele verandering van aanpak en 
ambitieniveau: verwijzingen naar het in overeenstemming brengen van de regels werden 
geschrapt uit de delen van de tekst in verband met regelgevingsaspecten, douane en 
verificaties en controles; de rol van het HvJ-EU werd geschrapt in het kader van de 
mechanismen voor de beslechting van geschillen en handhaving, behalve wanneer vragen 
over de uitlegging van het EU-recht worden opgeworpen. Met betrekking tot het gelijk 
speelveld, verwijst de tekst nu naar “concrete toezeggingen ter waarborging van een gelijk 
speelveld [die] evenredig zijn aan de reikwijdte en diepte van de toekomstige betrekkingen en 
de economische verbondenheid van de partijen”.

Een gelijk speelveld is essentieel voor de EU in het algemeen, en voor het Parlement in het 
bijzonder. In dit verband is het nuttig te herinneren aan de richtsnoeren van de Europese Raad 
(artikel 50) van 23 maart 2018, waarin wordt bevestigd dat de Europese Raad bereid is 
“besprekingen te beginnen met het oog op een evenwichtige, ambitieuze en brede 
vrijhandelsovereenkomst, voor zover er voldoende garanties zijn voor een gelijk speelveld” 
en dat “de toekomstige betrekkingen slechts naar wederzijdse tevredenheid verlopen als er 
degelijke garanties voor een gelijk speelveld aan worden gekoppeld”.

Evenzo heeft het Parlement in zijn resolutie van 18 september 201949 duidelijk verklaard dat 
de toekomstige onderhandelingen over de betrekkingen tussen de EU en het VK krachtige 
waarborgen en een gelijk speelveld zullen vereisen om de interne markt van de EU te 
beschermen en te voorkomen dat EU-bedrijven een mogelijk oneerlijk concurrentienadeel 
ondervinden, en dat elke vrijhandelsovereenkomst die niet in overeenstemming is met deze 
beschermingsniveaus niet door het Parlement zou worden geratificeerd. 

Standpunt van de rapporteur

48 PB C 384 I van 12.11.2019, blz. 178.
49 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0016.
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De terugtrekking van het VK is een betreurenswaardige gebeurtenis voor de Europese Unie en 
voor ons integratieproces, maar we kunnen het soevereine besluit van de Britse bevolking 
enkel respecteren en zorgen voor een terugtrekkingsakkoord waarin de scheiding met zo min 
mogelijk schadelijke gevolgen voor beide partijen wordt geregeld. 

Het terugtrekkingsakkoord strookt met de algemene beginselen die de instellingen, en het 
Parlement in het bijzonder, vastgelegd hebben om de onderhandelingen te voeren en het 
akkoord te sluiten. Het akkoord dient de fundamentele doelstelling om een ordelijke 
terugtrekking van het VK te verzekeren, en effent de weg voor de onderhandelingen over 
eerlijke en evenwichtige toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK. 

Gezien bovengenoemde stand van zaken stelt uw rapporteur voor dat de commissie AFCO 
een positieve aanbeveling uitbrengt over de sluiting van het terugtrekkingsakkoord.


