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POSITIE  

 Brexit: VBO-positie over het kader van de toekomstige 
relatie tussen de EU en het VK 

Samenvatting 

Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, pleit het VBO 

voor een zo diep en breed mogelijk partnership met het VK voor goederen en 

diensten die gepast is om enerzijds de belangrijke handelsstromen tussen de 

EU en het VK zo efficiënt mogelijk te behouden en anderzijds de goede werking 

van de Europese interne markt te garanderen. Dit toekomstige partnership moet 

een volledige en vlotte toegang tot elkaars markten verzekeren, niet-tarifaire 

handelsbelemmeringen vermijden door een maximale alignering op te zetten 

van de regelgeving op basis van de Europese regels, en de handel, 

investeringen en professionele mobiliteit op een eenvoudige en eerlijke laten 

verlopen. Het type relatie dat door de EU wordt voorgesteld, moet kunnen 

evolueren volgens de mogelijke ontwikkelingen in de Britse posities. 
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1 Inleiding 

Nadat de onderhandelaars in december 2017 een akkoord bereikten over grote 

delen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie 

(EU) en in maart 2018 een akkoord bereikten over een status quo 

overgangsregeling tot 31 december 2020, keurde de Europese Raad op 23 

maart 2018 aanvullende richtsnoeren goed over het kader van de toekomstige 

relatie. Deze richtsnoeren dienen als mandaat voor de Europese Commissie om 

over het kader voor de toekomstige betrekkingen met het VK te onderhandelen.  

De EU hoopt op een volledig akkoord over de terugtrekking (inclusief 

overgangsregelingen) en een brede politieke verklaring over de toekomstige 

relatie in oktober 2018. Dit laat voldoende tijd aan het Europees Parlement en 

het Parlement van het VK om het terugtrekkingsakkoord goed te keuren. De 

effectieve onderhandelingen voor de toekomstige relatie zullen pas van start 

gaan nadat het VK officieel een derde land wordt op 30 maart 2019 en zullen 

bijgevolg gevoerd worden tijdens de overgangsfase.  

In deze positiepaper, die deze over de transitieperiode aanvult, schuift het VBO 

een aantal algemene principes naar voren alsook een reeks van cross-

sectoriële prioriteiten die in de politieke verklaring over het kader van de 

toekomstige relatie zouden moeten worden opgenomen.  

 

 

2 Standpunt 

2.1 Algemene principes 

Voor België is het VK een belangrijke economische partner, namelijk de 4e 

klant en de 5e leverancier voor goederen, en werd in de voorbije jaren een 

positieve handelsbalans opgebouwd. Voor de Belgische ondernemingen is het 

behouden van een zo diep en breed mogelijk partnership met het VK voor 

goederen en diensten van bijzonder belang. In dit opzicht pleit het VBO voor 

een ‘proper Brexit’ in de betekenis van een ‘gepaste’ Brexit. Naast de 

scheidingsonderhandelingen moet er gewerkt worden aan een duurzame 

toekomstige handelsrelatie die gepast is om enerzijds de belangrijke 

handelsstromen tussen de EU en het VK zo efficiënt mogelijk te behouden en 

anderzijds de goede werking van de Europese interne markt te garanderen en 

de verdere economische integratie van de EU-lidstaten te bevorderen. 

Aangezien het VK bij zijn standpunt blijft om de interne markt en de douane-

unie te willen verlaten, wat voor de bedrijfswereld niet de uitverkoren 

handelsrelatie is, stelt de EU logischerwijs voor om te onderhandelen over een 

breed en ambitieus vrijhandelsakkoord. Gelet op de zeer sterk verweven 

economische relaties tussen België en het VK, is het VBO bijgevolg tevreden 

dat de EU bereid blijft om een meer verregaande vorm van economische 

integratie voor te stellen als de intenties van het VK zouden evolueren. 

Zo’n evolutie zou de onvermijdelijke spanningen en aanpassingen die gepaard 
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gaan met het vertrek van het VK uit de interne markt en de douane-unie verder 

kunnen helpen temperen.  

Wat de toekomstige relatie ook mag zijn, wil het VBO waarschuwen voor de 

volgende potentiële gevaren: 

1. De toekomstige relatie mag de goede werking van de Europese 

interne markt niet verstoren. Men moet dus vermijden dat er een 

domino-effect ontstaat en nog andere lidstaten ervoor kiezen om de EU 

te verlaten of uitzonderingen aanvragen waardoor een ‘Europa à la 

carte’ ontstaat. Zo’n verdere economische desintegratie zou bijzonder 

nefast zijn voor de Belgische economie. Ook moet de grenskwestie 

tussen Ierland en Noord-Ierland zodanig opgelost worden dat er 

vermeden wordt dat enerzijds Ierland een betere toegang heeft tot de 

Britse markt dan de overige EU lidstaten, en anderzijds goederen uit 

derde landen die het VK binnenkwamen, via Ierland de interne markt 

binnenkomen zonder enige controle.  

 

2. Bovendien moet men erover waken dat de toekomstige relatie de vele 

bestaande geprivilegieerde partnerships tussen de EU en andere 

derde landen niet in gevaar brengt. De toekomstige relatie moet dus 

in evenwicht zijn met de rechten die we toekennen en de verplichtingen 

die we opleggen aan onze andere handelspartners bijvoorbeeld op het 

vlak van bijdrage aan de Europese begroting, het overnemen of naleven 

van Europese regels en normen, de rol van het Europees Hof van 

Justitie, enz.  

Ten slotte wijst het VBO op het belang van juridische zekerheid en de nood 

om de onzekerheid voor de bedrijven te minimaliseren en hen de nodige tijd te 

geven om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Het VBO vraagt daarom 

dat beide partijen de scheidingsovereenkomst goedkeuren en eerbiedigen, dat 

de overgangsfase loopt tot de dag van de inwerkingtreding van de nieuwe 

handelsrelatie zodat bedrijven zich maar eenmaal moeten aanpassen, dat de 

nodige maatregelen genomen worden om de geldigheid van contracten 

gesloten voor de Brexit te garanderen (o.a. via een “grandfathering” clausule), 

en om zo snel mogelijk zicht te krijgen op het kader van de toekomstige relatie. 

 

2.2 Cross-sectoriële prioriteiten 

Het VBO pleit voor een globale aanpak die uitmondt in een ambitieus en 

alomvattend akkoord dat de belangen van alle sectoren van onze economie 

behartigt. Het verzet zich bijgevolg tegen een sector-per-sectorbenadering die 

mogelijk niet volledig rekening houdt met de (sub)sectoren van de kleinere 

lidstaten. 

Voor het VBO zou de toekomstige handelsrelatie volgende resultaten moeten 

boeken: 
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1. Een volledige en vlotte toegang tot elkaars markten verzekeren, en dit door 

onder meer: 

- Handel in goederen uit alle sectoren bevorderen zonder enige 

douanetarieven en kwantitatieve restricties, zowel voor wat betreft de in- 

als uitvoer;  

- Duidelijke en gepaste oorsprongsregels aannemen; 

- Grensoverschrijdend dienstenverkeer verzekeren (en dus met inbegrip 

van financiële diensten, transport- en luchtvaartdiensten, 

telecommunicatie, elektronische handel, maritieme diensten, …);  

- Toegang tot de Britse overheidsopdrachten op alle niveaus garanderen. 

 

2. Niet-tarifaire handelsbelemmeringen vermijden door een maximale alignering 

van regelgeving op te zetten, en dit door onder meer: 

- Het vrij verkeer van goederen en diensten maximaal baseren op de 

reglementering (verordeningen, richtlijnen e.d.) die van toepassing is 

voor de interne markt zoals gedefinieerd door de EU;  

- Maximale alignering op vlak van technische reglementeringen, sanitaire 

en fytosanitaire maatregelen, normen en standaarden, testen e.d. onder 

meer gedefinieerd door EU-agentschappen en regulatoren; 

- Wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties garanderen;  

- Het vrij verkeer van gegevens garanderen en streven naar wederzijdse 

adequaatsheidbesluiten tussen de EU en het VK betreffende de 

bescherming van persoonsgegevens; 

- Blijvende samenwerking in het kader van Europese normalisatie-

instellingen promoten (CEN, CENELEC, ETSI); 

- Het VK de mogelijkheid geven om deel te nemen als waarnemer aan de 

werkzaamheden van Europese agentschappen (bv. ECHA, EFSA, 

EMA, …), in lijn met andere niet-EU-lidstaten. 

 

3. Exporteren, importeren en investeren eenvoudig en eerlijk laten verlopen, en 

dit door onder meer:  

- Op basis van Europese regels voor staatssteun de eerlijke concurrentie 

en een ‘level-playing field’ garanderen; 

- Verregaande rationaliseringen en efficiënte samenwerking van 

administraties en douanes met inbegrip van de wederzijdse erkenning 

van de geautoriseerde marktdeelnemer (AEO); 

- Een efficiënte coördinatie van sociale zekerheidsstelsels opzetten en 

een vlotte professionele mobiliteit toelaten zoals het transfereren van 

personeel tussen vestigingen op het Europese vasteland en het VK 

(intra-corporate transfers) en bij grensoverschrijdende dienstverlening;  
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- Voldoende bescherming bieden van zowel bestaande als toekomstige 

intellectuele eigendomsrechten;  

- Voldoende investeringsbescherming bieden en een 

geschillenbeslechtingsmechanisme tot stand brengen tussen 

investeerders en overheden; 

- Samenwerking op vlak van buitenlands beleid en in het bijzonder 

sancties, behandeling van goederen voor tweeërlei gebruik en 

handelsbeschermingsinstrumenten.  

4. Europese en Britse kennis en expertise samen versterken, en dit door onder 

meer: 

- Samenwerking toelaten rond bepaalde Europees gefinancierde 

projecten zoals bijvoorbeeld voor innovatie en O&O (cf. Horizon 2020) 

mits financiële bijdrage. 

 

 

* * 

* 

 

 


