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Betreft: 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,

In het kader van bovengenoemde procedure heeft de Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken besloten een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens haar vergadering van 
3 september 2019 heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken heeft de kwestie tijdens haar vergadering 
van 22 januari 2020 onderzocht. Tijdens die vergadering heeft zij besloten de bevoegde 
Commissie constitutionele zaken te verzoeken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpaanbeveling op te nemen.

Hoogachtend,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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SUGGESTIES

A. overwegende dat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland (“VK”) uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (“de terugtrekking”) gevolgen zal hebben voor miljoenen burgers – 
zowel burgers van het VK die in de Unie wonen, reizen of werken als burgers van de 
Unie die in het VK wonen, reizen of werken, alsook voor andere mensen dan burgers 
van de Unie en het VK; overwegende dat burgers van de Unie en van het VK, alsook 
hun respectieve gezinsleden, wederzijdse bescherming moeten krijgen wanneer zij hun 
rechten met betrekking tot het vrije verkeer van personen hebben uitgeoefend vóór een 
datum die is vastgesteld in 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 van 19 oktober 2019 (“het akkoord”); overwegende 
dat de rechten van alle burgers, met inbegrip van rechten die voortvloeien uit tijdvakken 
van socialezekerheidsbijdragen, volledig moeten worden beschermd;

B. overwegende dat het essentieel is dat in het kader van overgangsregelingen en in 
toekomstige overeenkomsten tussen de Unie en het VK het EU-acquis in zijn geheel 
wordt beschermd, met name wat werkgelegenheid en sociale zaken betreft;

C. overwegende dat het waarborgen van het vrije verkeer van werknemers, met inbegrip 
van mobiele werknemers, grensarbeiders en gedetacheerde werknemers, in dit verband 
van het grootste belang is, met name gezien de specifieke situatie van dergelijke 
werknemers die in de buurlanden van het VK werken; 

D. overwegende dat de commissie EMPL meer in het bijzonder de artikelen 24 tot en 
met 39 van het akkoord en bijlage 1 daarbij, alsmede de tekst van de politieke 
verklaring van 17 oktober 2019 waarin het kader wordt geschetst voor de toekomstige 
betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland (“de politieke verklaring”), en met name de punten 17 en 77 daarvan, 
heeft onderzocht;

1. is verheugd dat het akkoord beoogt te zorgen voor een ordelijke terugtrekking die zo 
weinig mogelijk verstoringen veroorzaakt;

2. is verheugd dat de rechten van werknemers en zelfstandigen worden gewaarborgd in 
hoofdstuk 2 van het akkoord (artikelen 24, 25 en 26); 

3. is ingenomen met de gedetailleerde bepalingen betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties die zijn vastgesteld in hoofdstuk 3 van het akkoord (artikelen 27, 
28 en 29);

4. is ingenomen met de gedetailleerde bepalingen betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels in titel III van het akkoord (artikelen 30 tot en met 36), die 
rechten beschermen die voortvloeien uit tijdvakken van socialezekerheidsbijdragen; 

5. is verheugd dat artikel 135 van het akkoord bepaalt dat het VK bijdraagt aan de 
begrotingen van de Unie voor de jaren 2019 en 2020 en deelneemt aan de uitvoering 
ervan, en benadrukt dat dit belangrijk is voor de huidige ESF-, FEAD-, EaSI- en EFG-
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programma’s en de regelingen die daarvoor in de plaats moeten komen;

6. is verheugd dat de programma’s en activiteiten van de Unie die in het kader van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 of eerdere financiële vooruitzichten 
zijn vastgelegd, overeenkomstig artikel 137 van het akkoord in 2019 en 2020 ten 
aanzien van het VK ten uitvoer zullen worden gelegd op basis van het toepasselijke 
Unierecht;

7. is verheugd dat het VK voornemens is deel te nemen aan programma’s van de Unie en 
deze mede te financieren, onder de in de desbetreffende instrumenten van de Unie 
vervatte voorwaarden, op gebieden als wetenschap en innovatie, jeugd, cultuur en 
onderwijs, als onderdeel van de toekomstige relatie tussen de Unie en het Verenigd 
Koninkrijk, zoals vermeld in de politieke verklaring; is bezorgd over de recente 
stemming in het Britse parlement en de opmerkingen van de Britse minister van 
Onderwijs die de toekomstige deelname van het VK aan het Erasmusprogramma in 
twijfel trekken; benadrukt dat aanvragers uit zowel de Unie als het VK voldoende van 
tevoren op de hoogte moeten worden gebracht van de voorwaarden en tijdschema’s 
voor deze programma’s na de overgangsperiode;

8. is ook verheugd dat artikel 140 van het akkoord bepaalt dat het VK de Unie zijn aandeel 
verschuldigd is in het op 31 december 2020 nog betaalbaar te stellen deel van de 
vastleggingen in de begroting van de Unie en in de begrotingen van de 
gedecentraliseerde agentschappen van de Unie, alsook zijn aandeel in de vastleggingen 
verricht in 2021 in verband met de overdrachten van vastleggingskredieten uit de 
begroting voor 2020;

9. neemt nota van de schrapping van punt 3 van bijlage 4 bij het akkoord, dat betrekking 
had op sociale en arbeidsnormen in verband met het “backstop”-mechanisme; is 
verheugd over de nieuwe oplossing die is gevonden voor de kwestie Ierland/Noord-
Ierland, waarbij het grondgebied van Noord-Ierland de jure een deel van het 
douanegebied van het VK is, maar de facto in de douanezone van de Unie blijft door de 
toepassing van de tarieven en de douanevoorschriften van de Unie;

10. betreurt echter dat er in het akkoord niets over sociale en arbeidsnormen staat en dat in 
het herziene wetsontwerp over het terugtrekkingsakkoord clausule 34 en tijdschema 4 
zijn geschrapt, die voorzagen in aanvullende procedurele bescherming van de rechten 
van werknemers die momenteel deel uitmaken van het Unierecht tijdens de overgangs- 
of uitvoeringsperiode; maakt zich niet alleen zorgen over het feit dat de uitdrukkelijke 
vermelding van de rechten van werknemers is geschrapt, maar vreest ook dat er een 
reële mogelijkheid bestaat dat de bestaande rechten van werknemers in het VK die uit 
het Unierecht voortvloeien, niet zullen worden beschermd tegen wijziging, intrekking of 
herroeping in nationaal recht wanneer de overgangs- of uitvoeringsperiode eenmaal is 
afgelopen, en neemt er nota van dat de Britse regering voornemens is om in een nieuwe 
arbeidswet afzonderlijke wetsbepalingen vast te stellen om de rechten van de 
werknemers te beschermen en te versterken; benadrukt dat het beschermingsniveau dat 
momenteel door de wet- en regelgeving en de praktijk wordt geboden, aan het einde van 
de overgangsperiode niet mag worden verlaagd tot onder het niveau dat wordt geboden 
door de gemeenschappelijke normen die binnen de Unie en het VK gelden op het 
gebied van arbeid en sociale bescherming en met betrekking tot fundamentele rechten 
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op het werk, gezondheid en veiligheid op het werk, eerlijke arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsnormen, recht op voorlichting en raadpleging van de werknemers op 
ondernemingsniveau en herstructureringen; maakt zich in dit verband zorgen over het 
feit dat het VK momenteel weinig tot geen inspanningen levert om recente wetgeving 
van de Unie op het gebied van sociale zaken en arbeid ten uitvoer te leggen, zoals de 
wijziging van de detacheringsrichtlijn, de richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en de richtlijn betreffende 
transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden in de Europese Unie;

11. betreurt met name dat de meeste van de bepalingen betreffende een gelijk speelveld in 
de vroegere bijlage 4 bij het protocol betreffende Ierland/Noord-Ierland krachtens het 
akkoord niet van toepassing zullen zijn op Noord-Ierland, hetgeen een potentieel risico 
voor de interne markt van de Unie en de economie van het hele eiland inhoudt; 

12. betreurt voorts de invoering van een nieuwe onderafdeling 1 in clausule 26 van het 
herziene wetsontwerp over het terugtrekkingsakkoord, die de Britse regering de 
mogelijkheid biedt om te specificeren onder welke omstandigheden bepaalde lagere 
rechtbanken na de overgangsperiode kunnen afwijken van de arresten van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (HvJEU), wat ertoe zou kunnen leiden dat lagere 
rechtbanken niet langer gebonden zijn aan de jurisprudentie van het HvJEU over de 
rechten van werknemers die voortvloeien uit het Unierecht;

13. is verheugd dat de Unie en het VK zich er in artikel 184 van het akkoord toe verbinden 
een toekomstige vrijhandelsovereenkomst te sluiten;

14. is verheugd over de instelling van een dialoog tussen het Europees Parlement en het 
Britse parlement, zodat beide wetgevende instellingen van gedachten kunnen wisselen 
en expertise kunnen delen over kwesties in verband met de toekomstige betrekkingen; 
is, overeenkomstig de politieke verklaring, van mening dat ook de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld moet worden aangemoedigd, en met name ook met 
jongerenorganisaties en werknemersverenigingen die burgers van de Unie die in het VK 
werken en burgers van het VK die in de Unie werken, vertegenwoordigen; 

15. benadrukt dat er in een overeenkomst over de toekomstige betrekkingen voor moet 
worden gezorgd dat het VK de sociale en arbeidsnormen van de Unie volledig 
eerbiedigt, teneinde een gelijk speelveld voor open en eerlijke concurrentie te 
waarborgen, zoals wordt benadrukt in punt XIV, paragraaf 77, van de politieke 
verklaring; 

16. is dan ook verheugd dat de belangrijkste elementen van bijlage 4 bij de vorige versie 
van het akkoord worden overgenomen in paragraaf 77 van de politieke verklaring, maar 
vreest dat de politieke verklaring slechts een intentieverklaring is, terwijl bijlage 4, als 
bijlage bij een protocol van het vorige akkoord, juridisch bindend was;

17. benadrukt en herhaalt in dit verband dat de drie beginselen die aan een toekomstige 
vrijhandelsovereenkomst tussen de Unie en het VK ten grondslag liggen, namelijk geen 
quota, geen tarieven en geen dumping, ook wat sociale en arbeidsnormen betreft, 
ondeelbaar moeten zijn, en vraagt de onderhandelaar van de Unie in dit opzicht 
bijzonder waakzaam te zijn tijdens alle fasen van de onderhandelingen over de 
toekomstige betrekkingen tussen de Unie en het VK; 
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18. betreurt ten zeerste dat de Britse regering in het herziene wetsontwerp over het 
terugtrekkingsakkoord een nieuwe clausule 33 heeft ingevoerd, die een verlenging van 
de overgangsperiode na 2020 uitdrukkelijk verbiedt; waarschuwt met klem dat deze 
bepaling zou kunnen leiden tot een “no deal”-scenario, met catastrofale gevolgen voor 
mensen en bedrijven in de Unie en het VK, aangezien het tijdschema voor 
onderhandelingen over een alomvattende overeenkomst over de toekomstige 
betrekkingen tussen de Unie en het VK te kort is; vraagt de Britse regering en het Britse 
parlement met aandrang om hun standpunt te heroverwegen; benadrukt dat een 
overeenkomst over de toekomstige betrekkingen tussen de Unie en het VK bepalingen 
moet bevatten over een gelijk speelveld wat sociale en arbeidsnormen betreft; dringt er 
bij de Britse regering op aan om vóór het einde van de overgangsperiode een nieuwe 
arbeidswet ten uitvoer te leggen om te voorkomen dat de rechten van werknemers noch 
door de bestaande Uniewetgeving, noch door de Britse arbeidswet worden beschermd; 
benadrukt dat de sociale en arbeidsnormen in de arbeidswet niet statisch mogen zijn, maar 
direct moeten aansluiten bij eventuele verbeteringen van de sociale en arbeidsnormen in 
de Europese Unie, teneinde een gelijk speelveld tussen de Europese Unie en het VK te 
waarborgen.

De commissie EMPL verzoekt de bevoegde commissie AFCO bijgevolg rekening te houden 
met haar standpunt hierboven en het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan 
het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het akkoord over de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en 
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.


