
 
EU-VK relatie: hoe het werkt
 
Het vertrek van het VK uit de EU is niet het einde van de samenwerking. De twee zullen
blijven samenwerken met  alles van handel tot transport en misdaadbestrijding.
 

De EU en het VK worden geconfronteerd met dezelfde uitdagingen, van klimaatverandering tot
politiesamenwerking, en hebben er veel baat bij om hierover samen te werken.
 
Het terugtrekkingsakkoord, dat door beide partijen werd goedgekeurd, gaat over de
bescherming van EU-burgers die in het VK wonen en Britse burgers die in de EU wonen,
eerdere financiële engagementen van het VK als lidstaat en grensgeschillen (hoofdzakelijk
tussen het VK en de Republiek Ierland). En dit moet volledig uitgevoerd worden.
 
Toekomstige betrekkingen zullen deel worden van een afzonderlijk akkoord, dat op dit moment
onderhandeld wordt op basis van de politieke verklaring die door beide partijen werd
goedgekeurd en bekrachtigd.
 
De handels- en samenwerkingsovereenkomst,goedgekeurd door het Parlement in april 2021,
legt de regels vast voor het toekomstige partnerschap tussen de EU en het VK.
 
Standpunt van het Parlement 
In een resolutie die op 12 februari 2020 aangenomen werd, dringen de EP-leden aan op een
omvangrijk akkoord met gelijke kansen voor beide partijen op basis van robuuste
engagementen en een akkoord over visserij.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit-what-next_N01-PUB-20200203-FAQ_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/brexit/20210423IPR02772/ep-geeft-formele-goedkeuring-aan-eu-vk-handels-en-samenwerkingsovereenkomst
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200206IPR72011/eu-vk-gelijk-speelveld-cruciaal-voor-eerlijke-concurrentie


Op 29 mei 2020 zei David McAllister, voorzitter van de coördinatiegroep voor het Verenigd
Koninkrijk, in een verklaring: “Het Parlement zal geen akkoord goedkeuren zonder
voorzieningen voor gelijke kansen wederzijds, basisrechten, degelijk bestuur en een stabiel
kader voor de visserij.”
 
“Hierin is ook de volledige uitvoering van het terugtrekkingsakkoord cruciaal, dat door de Britse
premier getekend werd.”
 
Op 15 juni 2020 nam Parlemenstsvoorzitter David Sassoli deel aan een conferentie over de
lopende EU-VK-gesprekken met Britse premier Boris Johnson, Voorzitter van de Raad Charles
Michel en Comissievoorzitter Ursula von der Leyen. Na de conferentie, legden ze een
gezamenlijke verklaring af.
 
Op 18 juni 2020 keurde het Parlement een resolutie goed waarin EP-leden betreuren dat er na
vier onderhandelingsrondes geen aanwijsbare vooruitgang isgeboekt, en dat de verschillen
groot blijven.
 
Op 11 september 2020 hebben de UK-coördinatiegroep en de fractieleiders een verklaring
afgelegd om hun bezorgdheid uit te drukken over het wetsvoorstel van de Britse regering.over
de Britse interne markt. De groep eist dat alle maatregelen van het terugtrekkingsakkoord,
inclusief het Ierland/Noord-Ierland Protocol, volledig uitgevoerd worden. Over de
onderhandelingen stond er in de verklaring dat het Parlement zich blijft inzetten voor een
ambitieuze samenwerking met het VK.
 
Op 1 oktober 2020 startte de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen het VK voor
schendingen van hun verplichtingen onder het terugtrekkingsakkoord.
 
Op 8 oktober 2020, als deel van de nodige voorbereidingen voor het einde van de
transitieperiode, keurde het Parlement nieuwe regels goed om te verzekeren dat de
spoorwegtunnel tussen Europa en het VK veilig en efficiënt blijft.
 
Tijdens zijn toespraak aan de EU-top van 15 oktober 2020, zei Parlementsvoorzitter David
Sassoli over de EU-VK-onderhandelingen dat een “akkoord in het belang van beide partijen is,
maar zoals ik al zei, niet ten koste van alles”. Hij spoorde de regering in Westminster aan om de
rechtstaat te handhaven en de engagementen goedgekeurd door beide partijen te respecteren,
maar benadrukte ook dat zaken die vrede en stabiliteit op het Ierse eiland in gevaar brengen,
niet goedgekeurd zullen worden.
 
In een plenair debat op 21 oktober 2020 benadrukten EP-leden het belang om een akkoord te
bereiken over de toekomstige EU-VK-betrekkingen dat de EU-belangen en waarden niet in het
gedrang brengt. Tijdens het debat zei brexit-onderhandelaar Michel Barnier: “Een akkoord is
mogelijk als beide partijen bereid zijn om constructief en in een geest van compromis samen te
werken.”
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200529IPR80125/mcallister-on-eu-uk-talks-full-support-for-the-eu-chief-negotiator
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/eu-uk-statement-following-the-high-level-meeting-on-15-june
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/eu-uk-statement-following-the-high-level-meeting-on-15-june
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200615IPR81221/besprekingen-eu-vk-niet-aflatende-steun-van-ep-leden-voor-eu-standpunt
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86513/statement-of-the-uk-coordination-group-and-ep-political-group-leaders
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1798
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201002IPR88446/eu-uk-relations-meps-approve-rules-to-ensure-eurotunnel-safety-and-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-it-is-up-to-you-to-get-the-negotiations-moving-again
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20201015STO89423/akkoord-over-eu-vk-betrekkingen-mag-eu-waarden-niet-in-gedrang-brengen


Burgers 
De rechten van burgers worden beschermd in het terugtrekkingsakkoord. EU-burgers in het VK
en Britten in de EU hebben het recht om te blijven wonen en werken in hun huidige land.
 
Dit blijft van groot belang voor het Parlement, met onderwerpen zoals bewegingsvrijheid en
gezondheidszorg voor EU-burgers in het VK. EP-leden volgen nauwgezet hoe de
terugtrekkingsovereenkomst wordt uitgevoerd.
 
Hoe werkten de onderhandelingen? 
Voormalig commissaris Michel Barnier leidde in naam van de EU de onderhandelingen over de
toekomstige betrekkingen, gebaseerd op de politieke richtlijnen van de Europese Raad en de
resoluties van het Europees Parlement.
 
EP-leden konden invloed uitoefenen op de onderhandelingen via resoluties over ingenomen
standpunten van het Parlement. Het Parlement had een Britse contactgroep opgesteld, met de
voorzitter van de commissie buitenlandse zaken (AFET) David MacAllister (EVP, Duitsland) aan
het hoofd, om samen te werken met Barnier en om met de betrokken parlementaire commissies
te coördineren.
 

Het VK en de EU zullen in de toekomst nog veel moeten samenwerken
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180309IPR99418/brexit-ep-beveelt-associatieovereenkomst-aan-voor-betrekkingen-eu-vk
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_nl


Meer informatie
Commissie: brexit onderhandelingen
Brexit pagina van de Raad

Nieuwsitem

NL Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

4 I 4

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_nl
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/

