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VERENIGD KONINKRIJK

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is in 1973 toegetreden tot de Europese Unie, nadat
het al sinds de oprichting van de EU betrekkingen had onderhouden met het blok.
Na een referendum in 2016 werd het VK de eerste lidstaat die uit de EU stapte. De
uittreding van het VK uit de EU werd geregeld door een terugtrekkingsakkoord dat op
17 oktober 2019 werd ondertekend. In de handels- en samenwerkingsovereenkomst,
die op 30 december 2020 is ondertekend, is het kader voor de toekomstige
betrekkingen vastgesteld.

Op 23 juni 2016 hield het VK een referendum. 51,9 % van de kiezers stemde voor
uittreding uit de EU. In maart 2017 heeft de Britse regering de voorzitter van de
Europese Raad in kennis gesteld van haar voornemen om uit de EU te stappen.
Daarmee trad de terugtrekkingsprocedure van artikel 50 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie in werking.
Het VK is formeel uit de EU gestapt op 1 februari 2020, maar bleef nog tot 31 december
2020 deel uitmaken van de interne markt en de douane-unie van de EU . In het
terugtrekkingsakkoord, dat werd ondertekend op 17 oktober 2019, zijn de regels voor
het ordelijke vertrek van het VK uit de EU vastgelegd. Hierin zijn met name de volgende
zaken geregeld:
— de rechten van burgers;

— de financiële afwikkeling;

— de governancestructuur van het terugtrekkingsakkoord;

— een protocol inzake Ierland en Noord-Ierland, om de herinvoering van een harde
grens op het eiland te voorkomen, de economie van het hele eiland en het
Goede Vrijdagakkoord te beschermen, en tegelijkertijd de integriteit van de interne
markt van de EU te waarborgen;

— specifieke regelingen voor Gibraltar.

Het terugtrekkingsakkoord is op 1 februari 2020 in werking getreden.
Op 1 januari 2021 is het VK uit de interne markt en de douane-unie van de EU gestapt.
Op dezelfde dag trad een handels- en samenwerkingsovereenkomst over de nieuwe
betrekkingen tussen de EU en het VK voorlopig in werking tot 1 mei 2021. Daarna trad
de overeenkomst officieel in werking na de goedkeuring door het Europees Parlement.
Het terugtrekkingsakkoord en de handels- en samenwerkingsovereenkomst zijn
twee verschillende overeenkomsten, waarover afzonderlijk is onderhandeld en die
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betrekking hebben op verschillende gebieden. Toch is er sprake van een zekere
onderlinge verwevenheid.
De handels- en samenwerkingsovereenkomst voorziet in een alomvattend kader voor
de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK en berust op vier hoofdpijlers:
— een vrijhandelsovereenkomst (met nultarieven en -quota voor alle goederen die

voldoen aan de toepasselijke oorsprongsregels);

— samenwerking op het gebied van andere economische kwesties, zoals
investeringen, mededinging, staatssteun, fiscale transparantie, lucht- en
wegvervoer, energie en duurzaamheid, coördinatie van de sociale zekerheid en
visserij;

— een nieuw partnerschap op het gebied van de veiligheid van burgers met
politiële en justitiële samenwerking, met inbegrip van gegevensbescherming en
gegevensuitwisseling;

— een overkoepelend governancekader.

In de governance van de handels- en samenwerkingsovereenkomst is er een centrale
rol weggelegd voor de Partnerschapsraad. De Partnerschapsraad wordt gezamenlijk
voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Europese Commissie en een
vertegenwoordiger van de regering van het Verenigd Koninkrijk. De Partnerschapsraad
houdt toezicht op de uitvoering van de handels- en samenwerkingsovereenkomst en
wordt ondersteund door 19 gespecialiseerde comités.
Het maatschappelijk middenveld heeft ook inspraak in de uitvoering van de handels-
en samenwerkingsovereenkomst door middel van binnenlandse adviesgroepen. Zij
spelen een sleutelrol bij het doorgeven van rechtstreekse feedback van burgers en
belanghebbenden.
Aangezien de twee overeenkomsten niet alle gebieden omvatten die relevant zijn
voor handel (zoals normen voor financiële diensten of toereikende niveaus van
gegevensbescherming), biedt de handels- en samenwerkingsovereenkomst ook
een institutioneel kader voor toekomstige overeenkomsten. Het VK is nu een
derde land waardoor het op bepaalde gebieden onderworpen is aan dezelfde
gelijkwaardigheidsgoedkeuringen als andere derde landen.
De overeenkomsten vormen een solide kader voor samenwerking en bieden
rechtszekerheid in een ongekende situatie. Desalniettemin zijn er bij de uitvoering
uitdagingen ontstaan, met name bij de uitvoering van het protocol inzake Ierland en
Noord-Ierland.

HET PROTOCOL INZAKE IERLAND EN NOORD-IERLAND

Hoewel Noord-Ierland volgens het protocol deel uitmaakt van het douanegebied van
het VK, kunnen goederen die vrij circuleren in Noord-Ierland zonder beperkingen of
controles de interne markt van de EU binnenkomen. Dit komt omdat het protocol als
doel heeft grenscontroles op het eiland Ierland te vermijden en het Goede Vrijdag-
of Belfastakkoord van 1998 te beschermen. Om de interne markt van de EU in
stand te houden, zijn goederen uit de rest van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-
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Ierland aan EU-grenscontroles onderworpen wanneer ze de Ierse Zee passeren. Het
douanewetboek van de Unie blijft namelijk van toepassing op Noord-Ierland. Door het
protocol worden douanecontroles op het eiland Ierland dus voorkomen. In het protocol
zijn echter wel regels vastgelegd voor goederen die vanuit Groot-Brittannië in Noord-
Ierland worden ingevoerd. Met andere woorden, op grond van het Unierecht moeten
alle goederen die Noord-Ierland van buiten de EU binnenkomen, met inbegrip van
goederen uit Groot-Brittannië, bij de douane worden aangegeven.
Het VK heeft meermaals unilaterale maatregelen genomen om delen van het protocol
buiten toepassing te laten. Dit leidde uiteindelijk tot de indiening van de wet inzake het
Noord-Ierse protocol op 14 juni 2022.

DE WET INZAKE HET NOORD-IERSE PROTOCOL

Met deze wet zou de regering van het Verenigd Koninkrijk de bevoegdheid krijgen
om te beslissen of sommige bepalingen in het Noord-Ierse protocol “niet langer van
toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk”. Op het moment dat deze tekst werd
opgesteld, was het wetvoorstel in de commissiefase van het Britse Hogerhuis.
Het VK stelt dat het liever een oplossing had gevonden door middel van
onderhandelingen met de EU, maar dat de besprekingen tot dusver geen duurzame
overeenkomst hebben opgeleverd. De Britse regering zou daarom genoodzaakt zijn
geweest om deze wetgevingsprocedure aan te vangen. De EU verwijt het VK op haar
beurt een gebrek aan politieke toewijding en aan eerbiediging van het internationale
recht, en heeft een inbreukprocedure ingeleid.
De Europese Commissie heeft verklaard dat heronderhandeling over het protocol geen
optie is en dat alle instellingen van de Europese Unie en de lidstaten hier eensgezind
over zijn. Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk zijn onvoorwaardelijke steun voor
het protocol uitgesproken.
De Europese Commissie heeft voorstellen ingediend om creatieve en duurzame
oplossingen te vinden voor de uitdagingen die zijn ontstaan na de uitvoering van
het protocol. Op 13 oktober 2021 heeft de Commissie een pakket aan regelingen
voorgesteld om het protocol flexibeler te maken op het gebied van voedsel, gezondheid
van planten en dieren, douane, geneesmiddelen en samenwerking met Noord-
Ierse belanghebbenden. De Commissie heeft op 15 juni 2022 de voorstellen verder
uitwerken. Als de voorstellen ten uitvoer worden gelegd, zou dit het volgende
betekenen:
— een vermindering van de sanitaire en fytosanitaire controles van meer dan 80 %;

— een halvering van de hoeveelheid douaneadministratie;

— een snellere, speciale rij bij de douane voor goederen van Groot-Brittannië naar
Noord-Ierland;

— een vereenvoudiging van vervoersdocumenten zodat slechts één document van
drie bladzijden voldoet voor een vrachtwagen vol met verschillende goederen;

— de mogelijkheid om bepaalde goederen te vervoeren die voorheen niet vervoerd
mochten worden, zoals gekoeld vlees.
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Op 15 maart 2021 heeft de Commissie een inbreukprocedure tegen het VK ingeleid
wegens niet-uitvoering van het protocol omdat het VK niet heeft voldaan aan de
certificeringsvereisten voor het verkeer van agrovoedingsproducten. In een geest van
constructieve samenwerking werd de inbreukprocedure niettemin uitgesteld zodat er
gezamenlijk naar oplossingen kon worden gezocht. Deze constructieve aanpak werd
echter sterk bemoeilijkt door de gebrekkige bereidheid van het Verenigd Koninkrijk om
zinvolle besprekingen aan te gaan en het besluit om de wet inzake het protocol voor
Noord-Ierland in het Britse parlement niet in te trekken. Daarom heeft de Commissie
op 15 juni 2022 en 22 juli 2022 besloten de procedure voort te zetten en tegelijkertijd
verdere inbreukprocedures in te leiden.

DE PARLEMENTAIRE PARTNERSCHAPSASSEMBLEE

Artikel 11 van de handels- en samenwerkingsovereenkomst voorziet in de mogelijkheid
om een Parlementaire Partnerschapsassemblee (PPA) op te richten. Beide partijen zijn
overeengekomen om van deze mogelijkheid gebruik te maken.
De PPA komt tweemaal per jaar bijeen, afwisselend in een van de gebruikelijke
vergaderplaatsen van het Europees Parlement en in het parlement van het Verenigd
Koninkrijk. De PPA dient als forum om standpunten uit te wisselen over kwesties
die voortkomen uit de handels- en samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van
aanvullende overeenkomsten. Daarnaast kunnen er andere aangelegenheden van
wederzijds belang worden besproken. De eerste vergadering van de PPA vond plaats
van 12 tot en met 13 mei 2022 in Brussel.

María Álvarez López
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