
AL\1196572NL.docx PE646.763v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
De voorzitter

20.1.2020

Dhr. Antonio Tajani
Voorzitter
Commissie constitutionele zaken
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake 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 (2018/0427(NLE))

Geachte heer Tajani,

Het verheugt mij u mee te delen dat de Commissie LIBE naar aanleiding van het besluit van de 
conferentie van commissievoorzitters van 12 februari 2019, zoals bekrachtigd door de 
Conferentie van voorzitters op 14 februari 2019, in het kader van de hierboven genoemde 
procedure op 26 februari 2019 heeft besloten om overeenkomstig artikel 56, lid 1, van het 
Reglement te verzoeken om toestemming voor het opstellen van een advies in briefvorm aan 
de Commissie AFCO.

De Commissie LIBE heeft dit advies op haar vergadering van 13 januari 2020 goedgekeurd. 
Tijdens die vergadering heeft zij besloten de bevoegde Commissie constitutionele zaken te 
verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpaanbeveling op te nemen.

Bij deze doe ik u derhalve het advies van de Commissie LIBE toekomen. Dit advies bestaat uit 
twee delen, een deel A (algemene opmerkingen) en een deel B (opmerkingen die verband 
houden met onderwerpen die onder de bevoegdheid van LIBE vallen). In het advies komen 
onderwerpen aan bod die onder de bevoegdheid van LIBE vallen en die van belang zijn voor 
een ordelijk en deugdelijk voorbereid terugtrekkingsproces, zoals de situatie en rechten van 
onderdanen van het VK die legaal in een van de EU-landen verblijven en van EU-onderdanen 
die legaal in het VK verblijven, de bescherming van persoonsgegevens, asiel, migratie en 
grensbeheer, veiligheid, samenwerking op het gebied van rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking in strafzaken. Het advies heeft uitsluitend betrekking op de tekst van het 
terugtrekkingsakkoord, onder meer in het licht van toekomstige samenwerking tussen de EU 
en het VK.
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Hoogachtend,

Juan Fernando López Aguilar
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SUGGESTIES

A. Algemene opmerkingen

De Commissie LIBE vindt het belangrijk dat ervoor gezorgd wordt dat de gevolgen van de 
terugtrekking van het VK uit de EU zo beperkt mogelijk worden gehouden. Dit is met name 
belangrijk voor de hierboven reeds genoemde onderwerpen die onder de bevoegdheid van 
LIBE vallen, omdat deze onderwerpen raken aan fundamentele aspecten van het leven van de 
burgers.

De Commissie LIBE wijst erop dat het terugtrekkingsakkoord bedoeld is om een kader te 
bieden voor een ordelijke terugtrekking, dat ervoor zorgt dat de negatieve effecten van het 
vertrek van het Verenigd Koninkrijk zo beperkt mogelijk blijven. 

Ten slotte is onze Commissie van oordeel dat de internationale samenwerking tussen de EU 
en het VK ook in de toekomst gekenmerkt moet worden door eerbiediging van het 
internationale recht, de mensenrechten en de rechtsstaat.

B. Opmerkingen met betrekking tot specifieke onderwerpen

1. Rechten van de burgers

Het Parlement stelde in zijn resolutie van 14 mei 20181 dat ervoor gezorgd moet worden dat 
“de rechten van EU-burgers die legaal verblijven in het Verenigd Koninkrijk en van burgers 
van het VK die legaal verblijven in de EU-27 niet beïnvloed worden door de brexit”. De 
Commissie LIBE is verheugd dat het terugtrekkingsakkoord in hoge mate aan deze wens van 
het Parlement tegemoetkomt. Het is ook een goede zaak dat de verplichtingen voor het VK en 
de EU in dit verband gebaseerd zijn op wederkerigheid. 

Het is voor de Commissie LIBE cruciaal dat op grond van het terugtrekkingsakkoord de 
rechten van burgers en de uitlegging die daaraan wordt gegeven, tijdens de overgangsperiode 
ongewijzigd blijven, zodat de betrokken burgers, zowel in het VK als de rest van de EU, de 
tijd en ruimte krijgen om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Artikel 39 van het 
akkoord voorziet in “levenslange bescherming”. Ook positief in dit verband zijn de 
verlenging van de bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Unie na 
terugtrekking van het VK uit de Unie en het feit dat vóór het eind van de overgangsperiode 
vastgestelde uitspraken van het Hof van Justitie verbindend zijn voor en in het VK. De 
Commissie LIBE is voorts ingenomen met het feit dat niet alleen huidige gezinsleden maar 
ook toekomstige kinderen onder het terugtrekkingsakkoord vallen, en met de daarmee 
samenhangende waarborgen inzake gezinshereniging, bescherming tegen verwijdering, 
waarborgen met betrekking tot het aantonen van verblijfsrechten en waarborgen met 
betrekking tot relevante procedurele rechten, en is tevreden met de toezegging van de regering 
van het VK om tijdens de overgangsperiode, anders dan de afgelopen tijd het geval was, bij 
burgers van de Unie die verzoeken om een voorlopige of vaste verblijfsstatus niet vast te 
houden aan het vereiste dat zij over een verzekering dienen te beschikken die de ziektekosten 
volledig dekt. 

1 Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2018 over het kader van de toekomstige betrekkingen 
tussen de EU en het VK (2018/2573(RSP))
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Het terugtrekkingsakkoord bevat ook enkele voorbehouden. Zo vallen bijvoorbeeld bepaalde 
categorieën burgers die momenteel volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie onder 
het EU-recht vallen, niet onder de bepalingen van het akkoord (zoals onderdanen van het VK 
die naar het VK terugkeren met familieleden, personen met een beperking en mantelzorgers 
van buiten de EU, onderdanen van derde landen die in het VK wonen en sterke juridische 
banden hebben met de lidstaten, zoals in de EU geboren onderdanen van derde landen, 
erkende vluchtelingen en staatlozen). In hun geheel bezien vormen de bepalingen van het 
terugtrekkingsakkoord echter een systeem dat in ieder geval zal zorgen voor enige 
rechtszekerheid en voorspelbaarheid en dat de rechten van EU-burgers en Britse burgers die 
gebruik hebben gemaakt van het recht van vrij verkeer en van de uit het burgerschap van de 
Unie voortvloeiende rechten voor een groot deel zal beschermen.

De Commissie LIBE vreest dat burgers in Noord-Ierland op grond van hun nationaliteit niet 
dezelfde rechten zullen genieten. Daarom dringt zij er bij de Britse autoriteiten op aan om te 
waarborgen dat de rechten van de burgers in Noord-Ierland volledig gewaarborgd blijven en 
dat alle onderdelen van het Goede Vrijdagakkoord volledig worden nageleefd.

Zoals het er nu naar uitziet geldt voor in de EU woonachtige onderdanen van het VK die naar 
een andere lidstaat willen reizen na afloop van de overgangsperiode het recht van vrij verkeer 
niet meer. Als zij dit recht willen blijven genieten, zullen zij de nationaliteit van een lidstaat 
moeten aanvragen (overeenkomstig het nationale recht) of de status van langdurig ingezetene 
moeten aanvragen (overeenkomstig het recht van de Unie). De Commissie LIBE is van 
mening dat de toekomstige internationale overeenkomst tussen het VK en de EU ook na het 
einde van de overgangsperiode moet voorzien in de volledige voortzetting van de rechten van 
burgers, zoals die op grond van het terugtrekkingsakkoord voor zowel EU- als VK-burgers 
worden gewaarborgd. Daarnaast vindt de Commissie LIBE het belangrijk dat een nadere 
concretisering van de rechten van burgers (waaronder het recht van vrij verkeer voor 
onderdanen van het VK in de EU op basis van wederkerigheid) in de tekst van een 
toekomstige internationale overeenkomst tussen de EU en het VK wordt opgenomen en daar 
een fundamenteel en integraal onderdeel van uitmaakt. Het is ook van belang dat de lidstaten 
van de EU-27 verduidelijken welke regels en procedures er gelden voor onderdanen van het 
VK die de status van ingezetene wensen te verkrijgen. De procedures hiervoor moeten 
gebruikersvriendelijk en transparant zijn, zodat het proces wordt vergemakkelijkt, en er 
moeten geen kosten aan verbonden zijn.

De Commissie LIBE maakt zich zorgen over de huidige EU-vestigingsregeling die door de 
Britse autoriteiten is ingevoerd en waarvan door burgers van de Unie en hun gezinsleden 
gebruik moet worden gemaakt als zij een voorlopige of vaste verblijfsstatus willen aanvragen. 
Aan met name de volgende punten dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk aan het einde van de 
overgangsperiode, aandacht te worden besteed: 

i)  De Britse autoriteiten zouden specifieke maatregelen moeten nemen om de 
problemen bij het indienen van aanvragen online (de problemen die bepaalde categorieën 
burgers van de Unie ondervinden bij het krijgen van toegang tot de applicatie, de onterechte 
automatische toekenning van een voorlopige in plaats van een vaste status, het feit dat het niet 
mogelijk is om papieren exemplaren van verschillende documenten in te dienen) en andere 
problemen in verband met het verkrijgen van toegang tot de applicatie op te lossen; 
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ii) Er moet voor gezorgd worden dat de Independent Monitoring Authority (de 
onafhankelijke toezichthoudende instantie) bij de uitvoering van haar taken (het evalueren en 
controleren van de werking van het systeem) volledig onafhankelijk opereert en dat zij 
klachten van burgers van de Unie en hun gezinsleden snel afhandelt;

iii) Er moeten maatregelen genomen worden om in contact te komen met kwetsbare 
burgers en ze te helpen oplossingen te vinden voor hun situatie, zowel voor als na de deadline, 
en er moet voor gezorgd worden dat burgers van de Unie die zich buiten hun schuld niet tijdig 
aanmelden voor de EU-vestigingsregeling, geen ernstige gevolgen daarvan ondervinden; er 
moet voorkomen worden dat burgers die normaal gezien recht zouden hebben op een 
verblijfsstatus gecriminaliseerd, gediscrimineerd of uitgezet worden of gevangen worden 
gezet.

2. Gegevensbescherming

Wat betreft gegevensbescherming steunt de Commissie LIBE de in het terugtrekkingsakkoord 
opgenomen doelstelling dat gezorgd moet worden voor continuïteit van de bescherming die 
geboden wordt aan personen waarvan de persoonsgegevens na de datum van terugtrekking in 
het Verenigd Koninkrijk worden verwerkt. De artikelen 70 en 71 van het 
terugtrekkingsakkoord voorzien in een kader dat ervoor moet zorgen dat deze doelstelling 
tijdens de overgangsperiode en daarna wordt bereikt. Het is dus belangrijk dat de Commissie 
onverwijld begint met de beoordeling van de toereikendheid van het juridisch kader van het 
VK inzake gegevensbescherming. 

In de genoemde artikelen van het terugtrekkingsakkoord wordt deze verplichting tot 
bescherming van de gegevens van EU-onderdanen duidelijk vermeld, maar het is niettemin 
noodzakelijk dat ook de praktische regelingen die worden vastgesteld deze doelstelling 
volledig eerbiedigen. De Commissie LIBE wijst erop dat het noodzakelijk is dat het juridisch 
kader van het VK inzake gegevensbescherming zorgvuldig en grondig wordt geanalyseerd, 
om aan te tonen dat is voldaan aan alle voorwaarden die in het EU-recht inzake 
gegevensbescherming zijn neergelegd (met name in Verordening (EU)2016/679, Verordening 
(EU) 2018/1725 en Richtlijn (EU) 2016/680 en in de rechtspraak van het Hof van Justitie), 
zodat er een niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd dat feitelijk overeenkomt 
met het niveau van gegevensbescherming dat in de Europese Unie wordt verzekerd. De 
Commissie LIBE wijst erop dat het VK het EU-gegevensbeschermingspakket in het nationale 
recht heeft geïntegreerd. Dat kan dan ook de basis vormen voor de beoordeling van de 
adequaatheid van de gegevensbescherming. De Commissie LIBE vindt dat er bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan het juridisch kader van het VK met betrekking tot 
nationale veiligheid, de verwerking van persoonsgegevens door rechtshandhavingsautoriteiten 
en de verwerking van persoonsgegevens in het kader van migratie. Zij wil er in dit kader op 
wijzen dat grootschalige toezichtsprogramma’s (zoals Tempora) wellicht niet stroken met de 
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EU-regels inzake gegevensbescherming en zij pleit er krachtig voor dat de rechtspraak op dit 
gebied, zoals de uitspraak van het Hof in de zaak Schrems2, in aanmerking wordt genomen.

Als het juridisch kader van het VK inzake gegevensbescherming onvoldoende is voor de 
vaststelling van een adequaatheidsbesluit, moet de Europese Unie erop wijzen dat bij 
internationale doorgifte van persoonsgegevens de gegevensbeschermingsregels geëerbiedigd 
moeten worden, om de continuïteit van de gegevensbescherming zoals neergelegd in het recht 
van de Unie inzake gegevensbescherming te waarborgen. 

De Commissie LIBE verzoekt daarnaast de gegevensbeschermingsautoriteiten van de 
lidstaten om het hele terugtrekkingsproces proactief te volgen, om eraan bij te dragen dat de 
terugtrekking succesvol en ordelijk verloopt, zonder schending van rechten van personen 
waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

3. Veiligheid, rechtshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken

Wat betreft justitiële samenwerking in strafzaken voorziet het terugtrekkingsakkoord in 
duidelijke en gedetailleerde regels voor alle lopende strafprocedures. Er is een 
overgangsperiode vastgesteld waarin bepaalde uitdrukkelijk vermelde Uniewetgeving van 
toepassing zal blijven. Daardoor kunnen lopende procedures worden afgerond, hetgeen in 
overeenstemming is met het rechtszekerheidsbeginsel dat een fundamenteel beginsel is binnen 
het strafrecht en het strafprocesrecht.

Wat betreft rechtshandhaving en binnenlandse veiligheid geldt dat het VK op grond van het 
terugtrekkingsakkoord niet langer toegang zal hebben tot de informatiesystemen van de Unie, 
waaronder het Schengeninformatiesysteem, het belangrijkste systeem van de Unie, dat 
gegevens bevat over onderdanen van derde landen en EU-lidstaten. Het 
terugtrekkingsakkoord bevat regels voor maatregelen die tijdens de overgangsperiode 
genomen kunnen worden en op grond waarvan het VK via die systemen gegevens kan blijven 
uitwisselen tot het einde van de overgangsperiode. Met betrekking tot enkele belangrijke 
systemen, zoals SIS en SIENA, voorziet het terugtrekkingsakkoord in de mogelijkheid om 
onder bepaalde voorwaarden gedurende enige tijd na afloop van de overgangsperiode 
operationele gegevens te blijven uitwisselen, om ervoor te zorgen dat de operationele waarde 
van de gegevens in de systemen aan het einde van de overgangsperiode niet verloren gaat. Al 
deze regelingen in het terugtrekkingsakkoord moeten de gevolgen van een abrupte 
loskoppeling van de informatiesystemen van de Unie verzachten. Er zij opgemerkt dat met 
betrekking tot enkele EU-systemen meer tijd gegund wordt om te onderhandelen over 
toekomstige regelingen, bijvoorbeeld in het kader van de uitwisseling van PNR-gegevens 
tussen het VK en de EU, waarover het Hof van Justitie zich moet uitspreken. 

Wat betreft de toekomstige betrekkingen met het VK herinnert het Parlement eraan dat de 
Politieke verklaring waarin het kader wordt geschetst voor de toekomstige betrekkingen 
tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk spreekt over een breed, alomvattend en 
evenwichtig veiligheidspartnerschap in het kader waarvan de EU en het VK wederzijdse 
regelingen dienen op te zetten voor de tijdige, effectieve en efficiënte uitwisseling van 
persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) en van de resultaten van de verwerking 
van die gegevens, die zijn opgeslagen in de respectieve nationale PNR-verwerkingssystemen, 

2 Arrest van het Hof van 6 oktober 2015 in zaak C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner
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alsmede van gegevens betreffende DNA, vingerafdrukken en voertuigregistratie (Prüm), en 
tevens over operationele samenwerking via Europol en Eurojust. Er zij in dit kader echter aan 
herinnerd dat het Verenigd Koninkrijk niet aan instrumenten op het gebied van politiële en 
justitiële samenwerking in strafzaken hoeft deel te nemen omdat het, overeenkomstig de in 
het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheid hiertoe, gekozen heeft voor een opt-out op 
dit gebied, maar in enkele gevallen wel voor deelname aan instrumenten heeft gekozen, en het 
erop lijkt dat het VK, ondanks het in 2016 genomen besluit om de Unie te verlaten, na de 
terugtrekking uit de Unie nog aan bepaalde onderdelen van de politiële en justitiële 
samenwerking wenst deel te nemen. De besluitvorming op dit gebied moet niet ad-hoc 
plaatsvinden, maar er moet een duidelijk en permanent kader komen voor de deelname van 
het VK aan de politiële en justitiële samenwerking. Volledige eerbiediging van de 
mensenrechten, het blijven naleven van en uitvoering geven aan het EVRM, bescherming van 
persoonsgegevens en doeltreffende juridische waarborgen zijn essentiële voorwaarden voor 
deze samenwerking. De Commissie LIBE is van oordeel dat deze samenwerking uitsluitend 
mogelijk is als aan deze voorwaarden wordt voldaan. Het Parlement herinnert eraan dat de 
autoriteiten van het VK kopieën hebben gemaakt van in het Schengeninformatiesysteem 
opgenomen persoonsgegevens, waarmee zij een ernstige inbreuk hebben gepleegd op de 
gegevensbeschermingswetgeving van de Unie. Deze kwestie is nog niet opgelost. Daarom 
verzoekt het Parlement de Raad en de Commissie om ervoor te zorgen dat aan deze ernstige 
schending en andere ernstige schendingen een einde wordt gemaakt, dat de situatie snel en 
diepgravend wordt geëvalueerd en dat het Parlement hierover wordt geïnformeerd, voordat er 
verder wordt onderhandeld over de verdere vormgeving van de samenwerking.

4. Asiel, migratie en grensbeheer

De toekomstige samenwerking op het gebied van asiel, migratie en grensbeheer komt in het 
terugtrekkingsakkoord nauwelijks aan bod. 

Het is daarom belangrijk dat verduidelijkt wordt in welke omvang het VK met de EU wil 
blijven samenwerken in het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (met name 
in het kader van de Dublinverordening). Het VK neemt momenteel immers deel aan diverse 
instrumenten. Ook moet meer duidelijkheid komen over de vraag hoe de toekomstige 
samenwerking tussen de EU en het VK op het gebied van migratie, onder meer wat betreft de 
internationale samenwerking op dit gebied, eruit zal zien. Als het VK blijft deelnemen aan 
programma’s van de Unie, moeten er in de toekomstige overeenkomst ook bepalingen worden 
opgenomen over het Fonds voor asiel, migratie en integratie, want het VK ontvangt op dit 
moment meer steun dan welk ander EU-land dan ook (voor maatregelen op het gebied van 
terugkeer). 

Wat betreft grensbeheer is het zo dat het VK op dit moment niet volledig kan deelnemen aan 
Frontex, omdat het VK met betrekking tot de daarmee samenhangende delen van het 
Schengenacquis niet heeft gekozen voor een opt-in. Het werkt echter wel op diverse vlakken 
met Frontex samen, bijvoorbeeld wat betreft operationele ondersteuning op het gebied van 
terugkeer en grensbeheer, en daarnaast heeft het VK de status van waarnemer in de raad van 
bestuur. Het is belangrijk dat de toekomstige betrekkingen van Frontex met het VK als derde 
land worden gedefinieerd. Ook de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK op het 
gebied van gegevensuitwisseling en het gebruik van grootschalige informatiesystemen voor 
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grensbeheer moeten nader worden ingevuld, waarbij met name aandacht moet worden besteed 
aan governance en rechtszekerheid.

De commissie LIBE verzoekt de bevoegde commissie AFCO bijgevolg het Parlement aan te 
bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het 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 (2018/0427(NLE)).


