
 

 

DOSSIER BREXIT 



 

 

Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk officieel geen lid meer van de Europese Unie. Het is zo het eerste 
land ooit dat de Europese Unie heeft verlaten. Na het referendum van juni 2016 – waarbij de bevolking nipt voor 
’leave’ koos – en de officiële vraag tot uittreding in maart 2017, volgden jaren van moeizame, aanslepende 
onderhandelingen. Het akkoord waarmee de Britten begin 2020 uiteindelijk uit de EU stapten, is bovendien nog niet 
het eindpunt:   

Tot eind 2020 zijn ze nog lid van de interne markt van de EU. In deze laatste rechte lijn moeten de onderhandelaars 
nog een heleboel knopen doorhakken over de toekomstige (handels-)relatie tussen de EU en het Verenigd 
Koninkrijk. Heb je ook nood aan een duidelijk overzicht? Lees er alles over in dit dossier.   

(Laatste update: december 2020) 

“We zijn met Europa, 
maar geen deel van 
Europa.” zei Brits pre-
mier Churchill. Hij was 
voorstander van een 
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1. Een moeilijk huwelijk  

In 1951 schoot de Europese samenwerking uit de startblokken met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 

(de EGKS). België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, West-Duitsland en Italië namen van in het begin aan de 

samenwerking deel. Het Verenigd Koninkrijk besliste om niet mee te doen omdat de samenwerking voor hen te ver 

ging. De lidstaten stonden immers beslissingsmacht af aan deze Europese Gemeenschap. Dit principe van 

‘supranationaliteit’ was voor de Britten een struikelblok: ze wilden zelf kunnen beslissen. Bovendien twijfelden ze 

eraan of de samenwerking zou standhouden. 

1.1. Een moeizame toetreding 

In 1961 vroeg het Verenigd Koninkrijk, tot ieders verrassing, toch 

lidmaatschap aan bij de Europese samenwerking. Zo wilden ze hun positie 

in de wereld verstevigen en vooral hun economische groei versterken. 

Want het Britse wereldrijk brokkelde af en de Britten wilden op de hoogte 

blijven van de verdere Europese plannen.  
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Toch liepen de toetredingsonderhandelingen niet van een leien 

dakje. Vooral de voordelige handelsrelaties met landen uit het Brits 

Gemenebest en de financiële bijdrage van de Britten waren voer 

voor discussie.  

In 1973 werd het VK lid van de Europese Gemeenschap, nadat het 

Britse Lagerhuis nipt akkoord ging met 301 stemmen vóór en 284 

tegen. 

De 6 stichtende landen van de EGKS 

De moeilijkste uitbreiding aller tijden van de EU 
was deze met het Verenigd Koninkrijk”, zei 
Etienne Davignon, voormalig Belgisch EU-
commissaris, n.a.v. de EU-uitbreiding naar 
Centraal- en Oost-Europa in 2004.  

1.2. Spanningen 

1. Het Verenigd Koninkrijk remt verdere integratie af 

Het VK bleef de Europese samenwerking vooral als een economisch samenwerkingsverband zien. Telkens wanneer 

er stappen gezet werden richting verdere politieke of sociale integratie, stonden de Britten op de rem. Het idee om 

beslissingsmacht te verliezen aan een ‘hogere’ Europese instantie bleef moeilijk.  

Dat net het Verenigd Koninkrijk het eerste land is dat de EU heeft verlaten, hoeft gezien de voorgeschiedenis niet te 

verwonderen.   

“We zijn met Europa, maar geen deel van Europa.” zei toenmalig Brits 
premier Churchill. Hij was voorstander van een Europese samenwerking, 
maar over alles samen beslissen ging te ver. Het VK was het gewoon om 
zelf een belangrijke rol te spelen in de wereldpolitiek, maar in de EGKS zou 
er op meer gelijkwaardige basis samengewerkt moeten worden. 
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Al van bij de toetredingsonderhandelingen had het VK moeite met 

hun jaarlijkse financiële bijdrage aan de Europese samenwerking.  

Brits premier Margaret Thatcher had er in 1984 genoeg van en 

eiste haar ‘money back’. Ze kreeg haar zin: de Britten kregen een 

serieuze korting op de jaarlijkse bijdrage aan het Europese budget. 

Hierdoor betaalde het VK minder dan landen met een even grote 

economie, zoals Frankrijk of Duitsland. In 2018 leverde het VK na 

Duitsland de grootste netto bijdrage aan het budget van de EU, 

met ongeveer 10 miljard euro. De brexit slaat dus een gat in de Europese begroting. Meer hierover lees je in 

hoofdstuk 5.  

2. Een Europa à la carte 

Om te vermijden dat elke verdere samenwerking blokkeerde, kreeg het Verenigd 

Koninkrijk soms een uitzondering of opt-out. Op die manier deed het Verenigd 

Koninkrijk niet mee met de euro, hield het land vast aan zijn eigen buitengrenzen (ze 

maken geen deel uit van de Schengenzone) en hadden ze een uitzondering voor het 

migratiebeleid en sociale regelgeving van de EU.  

3. Een korting op de jaarlijkse financiële bijdrage 

4. De Britse eurosceptische pers 

Bij de toetreding van het Verenigd Koninkrijk in 1973 was de Britse pers 

overwegend positief over de Europese samenwerking. Maar dat         

veranderde eind jaren ‘80 toen Brits premier Margaret Thatcher kritischer 

werd voor de EU.  

Vooral de ‘regilitis’ en het afstaan van eigen beslissingsmacht kreeg het in de 

pers hard te verduren. De pers schuwde hierbij geen verdraaiingen van de 

waarheid tot flagrante leugens en nam vaak openlijk positie in tegen de EU. 

Boris Johnson, de huidige premier van het VK, legde in de jaren ‘90 mee de 

basis voor deze manier van verslaggeven over de EU, door als toenmalig EU-

correspondent in Brussel het ene verzinsel na het andere te publiceren. 

De EU zou volgens de Britse pers het 
woord ‘yoghurt’ verbieden. In de 
plaats zou de term ‘met hitte 
bewerkte gefermenteerde melk’ 
moeten gebruikt worden. Ook zou de 
EU opleggen hoeveel koffie 
Europeanen 
dagelijks nog 
mogen drinken. 
Klik hier voor 
een lijst van alle 
verzinsels, 
oftewel 
‘euromythes’, 
die in de Britse 
pers verschenen, 
van 1992 tot 2017.  

De Britse (tabloid) pers mag gerust ‘gekleurd’ genoemd worden. Hier zie je hoe de pers duidelijk standpunt innam 

naar aanloop van het brexit-referendum. Daarbij werden Frans president Macron en toenmalig Europees president 

Tusk zelfs als gangsters voorgesteld. 

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/security/20190612STO54307/schengen-een-gids-over-de-europese-grensvrije-zone
https://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/euromyths-a-z-index/
https://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/euromyths-a-z-index/
https://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/euromyths-a-z-index/
https://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/euromyths-a-z-index/
https://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/euromyths-a-z-index/
https://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/euromyths-a-z-index/
https://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/euromyths-a-z-index/
https://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/euromyths-a-z-index/


 

 

2. De (v)echtscheiding 

De campagne werd omschreven als een campagne waar het cynisme en de bitterheid hoogtij vierden en de 

politieke geloofwaardigheid op het vriespunt stond. Het absolute dieptepunt was de moord op Brits parlementslid 

Jo Cox.  
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2.1. De aanzet door David Cameron 

In 2005 werd David Cameron voorzitter van de Conservatieve Partij, de Tories. 

Hij won de harten van de Britse conservatieven door zijn eurosceptische 

houding. In 2010 werd hij premier. Uit opiniepeilingen bleek toen dat meer dan 

de helft van de Britten vóór een brexit was. Een en ander had te maken met de 

jarenlange anti-EU campagne van de UK Indepence Party (UKIP) met als 

flamboyante leider, Nigel Farage.  

 

Het lidmaatschap van de EU was dan ook een hot topic tijdens de Britse verkiezingen in 2015. Premier Cameron, die 

de hete adem van de anti-EU partijen voelde, beloofde dat er een referendum zou komen over het Brits 

lidmaatschap als hij herverkozen werd. In mei 2015 wonnen de Conservatieven van David Cameron overtuigend de 

verkiezingen en kregen ze een absolute meerderheid in het Britse Lagerhuis. Cameron hield woord en kondigde een 

referendum aan. Hijzelf onderhandelde een ‘nieuwe deal’ met de EU en pleitte om in de EU te blijven. Niet iedereen 

in zijn partij volgde hem echter. Het EU-lidmaatschap werd zo een splijtzwam binnen de Conservatieve partij. 

De Leave-campagne      

 De EU legt het VK te veel regels op. 

 De EU kost de Britten handenvol geld en daar 

krijgen we maar weinig voor terug.  

 Het VK wordt overspoeld door migranten van 

buiten de EU, maar 

ook van binnen de EU 

(door het vrij verkeer 

van personen), die 

jobs van de Britten 

pikken en uitkeringen opstrijken.  

 Het VK moet terug controle krijgen over haar 

eigen land, en zelf beslissingen kunnen nemen 

over haar eigen toekomst.  

De Remain-campagne 

 Het VK is economisch en 

politiek sterker binnen de 

EU, want dankzij 

lidmaatschap heb je vrije 

toegang tot de hele EU. En 

ook op het wereldtoneel heb je meer gewicht binnen 

een groot blok van landen. 

 Wie producten wil verkopen op de Europese markt 

moet de EU-regels respecteren. Je blijft beter in de 

EU om de regels mee te bepalen.  

 Een brexit is schadelijk voor de City, het belangrijkste  

financiële centrum van de EU.  

 EU-burgers die in het VK komen werken, dragen bij 

tot de economische groei van ons land. 

De argumenten 

Terwijl het Leave-kamp de Britse bevolking van zijn gelijk probeerde te overtuigen door op emoties in te spelen, 

legde het Remain-kamp vooral de nadruk op het economische verlies dat het VK met een brexit zou lijden .  

Het referendum  

De campagne  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jo_Cox
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jo_Cox


 

 

Fake news, desinformatie en Russische inmenging 

De strijd tussen de verschillende partijen naar aanloop van het brexit-referendum werd bij momenten bijzonder scherp gevoerd. 

Beide partijen probeerden de kiezers te beïnvloeden. Dit niet enkel met correcte informatie, maar ook met valse beloftes en 

soms zelfs flagrante leugens en desinformatie.* Vooral de Leave-campagne deed enkele zware uitschuivers:   
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Ook de Britse roddelpers gebruikte technieken om het publiek te beïnvloeden.* Deze kop van het Britse 

tabloidblad The Sun bijvoorbeeld, waarin gesuggereerd wordt dat de koningin voor een uitstap van het VK 

uit de EU is, werd veroordeeld door de Britse perswaakhond IPSO als zijnde ‘significant misleidend’.  

Cijfers en infografiek van EU vs Disinfo 

Ook is er bewijs dat Rusland zich in het debat bemoeide. In een 

poging om de uitslag van het referendum te beïnvloeden, werd 

onjuiste berichtgeving over de Europese Unie vanuit Rusland (via 

honderden valse accounts) verspreid. Ook wordt onderzocht of er 

Russisch geld gevloeid zou zijn naar de Leave EU-campagne. 

Bijvoorbeeld: Herinvesteren in de gezondheidszorg 

Op de campagnebus van het Leave-kamp was dit opschrift te lezen: “We betalen wekelijks 

£350 miljoen aan de EU. Laten we dit bedrag in de gezondheidszorg investeren.” Kort na het 

referendum bekende Nigel Farage dat dit nooit zou gebeuren (zie: interview van de Britse 

ochtendshow Good Morning Britain).  

* Desinformatietechnieken en andere nonsens kunnen de democratie ernstige schade toebrengen. Wil je hierover meer informatie? Lees dan 

zeker ook het dossier ‘Nee tegen nonsens’ over fake news en desinformatie, of bekijk onze campagnepagina.  

Het Remain-kamp werd vooral door bedrijfsleiders 

gesteund, zoals Ryanair-topman Michael O’Leary (foto). 

Voor meer info over de pro-Europa campagne, ga naar: 

Britain Stronger in Europe. 

Een van de voornaamste boegbeelden van de Leave-

campagne was Nigel Farage (foto). Meer informatie 

over het Leave-kamp en hun argumenten, vind je nog 

altijd op: Vote Leave, Leave.EU.  
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https://euvsdisinfo.eu/figure-of-the-week-45000/
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/14/how-400-russia-run-fake-accounts-posted-bogus-brexit-tweets
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/14/how-400-russia-run-fake-accounts-posted-bogus-brexit-tweets
https://www.standaard.be/cnt/dmf20171101_03164939
https://www.youtube.com/watch?v=cA3XTYfzd1I
https://www.youtube.com/watch?v=cA3XTYfzd1I
https://www.europahuis.be/nl/over-de-eu/dossiers/actualiteit/dossier-nee-tegen-nonsens
https://www.europahuis.be/nl/campagne/nee-tegen-nonsens
https://www.strongerin.co.uk/#jgJcxQIGX4hX9SUz.97
http://www.voteleavetakecontrol.org/why_vote_leave.html
https://leave.eu/


 

 

Schotland (62%), Londen en Noord-Ierland (58%) 

stemden duidelijk voor ‘Remain’. In Gibraltar 

stemde zelfs 96% om EU-lid te blijven.  
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Op 23 juni 2016 beantwoordden de kiezers in het Verenigd Koninkrijk deze vraag:  

“Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?” 

 

Het Leave-kamp haalde het nipt met 51,89% van de 

uitgebrachte stemmen.  Een grondige kijk op de resultaten 

toont een verdeeld land.  

 Werkenden (remain) versus werklozen (leave) 

 Hoogopgeleiden (remain) versus laagopgeleiden 

(leave) 

 Allochtonen (remain) versus autochtonen (leave) 

 Jong (remain) versus oud (leave) - zie cijfers tabel 

De uitslag was uiteraard ook een kaakslag voor de Europese Unie zelf. Bovendien voelden 

eurosceptische partijen in andere Europese lidstaten zich hierdoor aanvankelijk gesterkt 

om voor een eigen exit te pleiten, vb. een ’Nexit’ in Nederland, of een ’Frexit’ in Frankrijk. 

Intussen, door het weinig hoopgevende voorbeeld van de aanslepende 

onderhandelingen tussen de EU en het VK, is de roep tot een exit uit de EU overal gaan 

verstommen.  

Onenigheid tussen regio’s 

Andere breuklijnen in het stemgedrag: 

De uitslag: het (on)-Verenigd Koninkrijk 

Leave, maar hoe?  
Een lidstaat die uit de Europese Unie wil stappen, moet artikel 50 van het Verdrag van Lissabon activeren.  

Wat houdt dit artikel in? 

 Een lidstaat mag zelf beslissen om uit de EU te stappen.  

 De lidstaat moet de Europese Raad, de staats– en regeringsleiders van de andere EU-landen, hiervan op de hoogte 

brengen. De Raad beslist, na onderhandelingen, over de voorwaarden van uittreding.  

 Vanaf het moment dat er een akkoord is over de uittreding, of 2 jaar nadat de uittreding aangevraagd werd, zijn de EU-

verdragen niet meer van toepassing op dat land. Dan is de uitstap een feit. 

 De lidstaat die wil uittreden, mag niet mee beslissen binnen de EU over zaken die met de uittreding te maken hebben.  

 Als het land opnieuw lid wil worden, start het een normaal toetredingsproces.  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190409_04312109
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190409_04312109
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  Out: David Cameron   In: 

Akkoord tot overgangsperiode 

Omdat de onderhandelaars weten dat ze nooit alles afgesproken kregen binnen de gegeven tijd, komen 

ze overeen om een overgangsperiode tot eind 2020 in te stellen. Concreet stellen ze dat, op 

voorwaarde dat er een akkoord is over de uiteindelijke scheiding, het Verenigd Koninkrijk nog in de 

interne markt blijft tot eind december 2020.  

Officiële start van de uittredingsprocedure 

Op 29 maart ’17 activeert de Britse regering artikel 50 van het Verdrag van Lissabon. Op dat 

moment starten de onderhandelingen over de uittreding tussen het VK en de EU. Daarvoor krijgen 

ze, zoals vooraf bepaald, een termijn van twee jaar.  

Van politieke impasse naar een scheidingsakkoord  

Het VK en de EU bereiken onverwachts een technisch en politiek akkoord over de invulling van de 

relatie tussen beide partijen na de scheiding. Om dit akkoord in werking te doen treden, is wel nog de 

goedkeuring van zowel het Britse parlement als de nationale parlementen van alle EU-lidstaten vereist.  
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Britse Lagerhuis says no en EU verleent uitstel  

In januari (en in verschillende stemmingen de maanden 

nadien) stemt het Britse Lagerhuis het onderhandelde akkoord 

van May weg. Omdat de onderhandelingstermijn van twee 

jaar ondertussen verstreken is, verleent de Europese Raad het 

VK in maart uitstel tot 31 oktober 2019.  
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Theresa May out  
Een dag na de verkiezingen voor het Europees Parlement kondigt Theresa May haar ontslag als 
partijleider én premier aan.  

De krantenkoppen liegen er niet om: May lijdt 

een historische nederlaag.  
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Verkiezingen voor het Europees Parlement  

Aangezien de Britten nog steeds lid zijn van de EU op de dag van 

de Europese verkiezingen (23 mei 2019) moeten ook zij naar de 

stembus. De uitslag toont opnieuw hoe verdeeld de Britse 

bevolking is. De anti-brexit partijen halen zo’n 40% van de 

stemmen (met 31% voor de Brexit Party van Nigel Farage). Maar 

op de tweede plaats komen de pro-Europese Liberal Democrats. 

De twee traditionele partijen, de Conservatives en Labour, 

krijgen zware klappen.   

2.2. Onderhandelingen onder Theresa May  

De dag na het brexit-referendum, 24 juni 2016, 

kondigt de Britse premier Cameron zijn ontslag aan 

als premier. Hij wordt vervangen door voormalig 

minister van Binnenlandse Zaken Theresa May, die 

net als Cameron lid is van de Conservative Party.  
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Boris Johnson neemt over 

Johnson wordt op 24 juli aangesteld als premier en door de partijleden 

verkozen als nieuwe leider van de Conservatives. Met zijn aantreden 

komt er een duidelijke stijlbreuk in de Britse brexit-strategie. Hij wil kost 

wat het kost de EU verlaten op 31 oktober 2019, met of zonder deal.   

2.3. De exit met Boris Johnson   
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Queen keurt opschorten Brits parlement goed  

In tegenstelling tot Johnson wil een groot deel 

van het Brits parlement de EU enkel verlaten 

mét deal. Om nieuw uitstel te vermijden, 

probeert de premier het parlement te 

omzeilen. 

Volgens de traditie wordt het Brits parlement jaarlijks van half tot eind september opgeschort, de 

zogenaamde prorogation. Begin oktober gaat het nieuwe parlementaire jaar dan van start met de 

Queen’s speech. Johnson weet handig in te spelen op die data: hij adviseert de Queen haar speech uit te 

stellen en zet zo het parlement buitenspel tot kort voor de voorziene uittredingsdatum.  

De Queen moet volgens het protocol politiek 

neutraal blijven. Dit betekent dat zij de 

adviezen van de regering moet volgen. 

Daarom had Queen Elisabeth geen andere 

keuze dan met Johnsons vraag in te stemmen.   

Brits parlement keurt Benn-Act goed net voor opschorting parlement 

De prorogation zorgt voor veel protest, zowel in het parlement als bij de 

Britse bevolking. Om een no-deal brexit op 31 oktober toch nog te 

voorkomen, keurt het Britse parlement in allerijl de Benn-Act goed. Met 

deze wet trekt het parlement de macht naar zich toe: lukt het Johnson 

niet om een meerderheid te vinden in het parlement (voor een nieuwe 

deal met de EU of alsnog voor een no-deal brexit), dan moét hij de EU 

opnieuw om uitstel vragen. Een paar uur na het van kracht worden van 

de wet-Benn wordt het Brits parlement opgeschort.  

Prorogation wordt onwettig verklaard 

De kwestie komt echter terecht bij het Hooggerechtshof, die de opschorting een tweetal weken later 

onwettig verklaart. Daarop roept de voorzitter van het Britse Lagerhuis, Jon Bercow, het parlement meteen 

terug samen.  

Het opschorten van het Brits parlement 
bracht enkele opvallende taferelen met 
zich mee. Bekijk ze hier.  
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Nieuw scheidingsakkoord, maar Brits Lagerhuis stelt stemming uit  

De EU en het VK bereiken onverwachts een nieuwe scheidingsdeal. Alle EU-lidstaten geven unaniem hun 

fiat. De bal ligt dus opnieuw in het kamp van het Britse Lagerhuis. Zij wijzen Johnsons deal niet af, maar 

willen eerst omkaderende wetgeving, die voorziet hoe het akkoord zal uitgevoerd worden. Deze 

tijdrovende procedure maakt een brexit op 31 oktober onmogelijk.   
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Johnson vraagt en krijgt derde uitstel van EU  

De premier stuurt tegen zijn zin een brief naar de EU om de brexit-

deadline te verlaten. Omdat Johnson zelf niet achter een uitstel staat, 

ondertekent hij de brief niet (zie afbeelding). De EU geeft groen licht voor 

een derde uitstel, tot 31 januari 2020, onder de noemer “flextension”. Dit 

wil zeggen dat als er eerder een goedgekeurd akkoord komt, de Britten 

ook vroeger kunnen vertrekken.  

https://www.standaard.be/cnt/dmf20190910_04601106
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Vervroegde verkiezingen in het VK: Johnson haalt zijn slag thuis  

Omdat de Britse regering geen meerderheid heeft in het Lagerhuis, kan Johnson zijn akkoord niet 

makkelijk laten goedkeuren. Daarom wil hij vervroegde verkiezingen. Ook voor de andere politieke 

partijen lijkt dit een kans om het brexit-verhaal hun kant uit te sturen. De Conservatives halen een 

verpletterende meerderheid bij de verkiezingen van 12 december ‘19 en de brexit-deal wordt 

goedgekeurd door het parlement.  

 d
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Op 1 februari 2020 verlaat het Verenigd Koninkrijk officieel de Europese Unie  

 

    
Johnson veroorzaakte ophef door een 

wetsvoorstel in te dienen dat in strijd was met 

gemaakte afspraken in het scheidingsakkoord, 

meer bepaald met de regeling omtrent Noord-

Ierland (zie verder).  

De EU uitte haar ongenoegen over deze  

Interne Markt Wet. Intussen werden de 

bewuste clausules geschrapt. Toch toont dit 

voorval hoe fragiel zelfs beklonken brexit-

afspraken (kunnen) zijn.  

Het bedrag dat het VK de komende jaren nog moet betalen aan 
de EU wordt geschat op ongeveer 27 miljard euro. Bron: OBR 

2. De rechten van burgers  

Momenteel wonen er bijna 4 miljoen EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en meer dan 1 miljoen Britse 

onderdanen in EU-landen. Het terugtrekkingsakkoord garandeert dat deze burgers en hun gezinsleden 

(inclusief kinderen die nog na de brexit geboren worden) in grote lijnen dezelfde rechten behouden als voor 

de brexit. Wie nu al woont, werkt of studeert in het VK, wordt er dus niet uitgegooid. Dit geldt ook voor 

mensen die nog tijdens de overgangsperiode verhuizen.  

Voor EU-burgers die zich na het einde van de transitieperiode aan de overkant van het Kanaal willen 

vestigen, gelden andere regels. Londen voert namelijk een immigratiesysteem op basis van punten in. Enkel 

hoogopgeleiden die voldoende Engels spreken en een concrete jobaanbieding kunnen voorleggen, zullen in 

aanmerking komen.  

2.4. Het EU-VK-terugtrekkingsakkoord   

1. De financiële regeling  

Zoals bij elke scheiding zijn er ook bij de brexit een aantal 

rekeningen die nog moeten vereffend worden. Het 

basisprincipe van deze zogenaamde divorce bill is dat het 

VK alle financiële verplichtingen moet nakomen die het is 

aangegaan tijdens zijn lidmaatschap. Het merendeel 

daarvan valt binnen het huidige Meerjarig Financieel Kader 

(2014-2020), maar ook na 2020 zal het VK nog moeten 

bijdragen (zie grafiek), bijvoorbeeld de pensioenen van 

huidige EU-ambtenaren.  

Wat staat in het akkoord?  

De uiteindelijke deal tussen Johnson en de EU, de zogenaamde 

Withdrawal Agreement, voorziet in een overgangsperiode tot 

eind 2020 waarin beide partijen alle details over hun 

toekomstige relatie moeten bespreken (zie volgend hoofdstuk).  

Daarnaast bevat het terugtrekkingsakkoord beslissingen op drie 

belangrijke vlakken, die in ieder geval, ook bij een “no deal” (zie 

verder), vanaf 1 januari 2021 zullen gelden.  

https://www.demorgen.be/politiek/britten-komen-eu-tegemoet-afspraken-over-noord-ierland-blijven~bc77bd3e/?fbclid=IwAR2_bK7q674YrmS8PfOIwFt6WD1S1pblZCqROPTsSCaY_kbg3jmUvKMFUV4
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3. De grens tussen Ierland en Noord-Ierland 

Een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland zou de fragiele vrede 

van het Goede Vrijdagakkoord in het gedrang brengen. Omdat alle 

partijen dit willen vermijden, lagen al meerdere voorstellen op tafel 

voor deze kwestie: Het (afgekeurde) akkoord van Theresa May 

bijvoorbeeld bevatte een ‘backstop’ om dit te voorkomen: Noord-

Ierland zou voor sommige aspecten in de interne markt blijven, tot er 

een onderhandelde nieuwe handelsovereenkomst zou zijn tussen het VK en de EU. Maar deze ‘backstop’ bleek 

telkens een groot breekpunt in de stemming over de akkoorden van May, omdat de Britse politici dit systeem, 

eens goedgekeurd, niet meer eenzijdig zouden kunnen opzeggen. Het legde volgens hen dus teveel macht in de 

handen van de EU.   

In het (goedgekeurde) akkoord van Johnson wordt de grens tussen Ierland en 

Noord-Ierland verschoven naar de zee.  

Noord-Ierland moet op papier de Britse douane-regels volgen, maar volgt in de 

praktijk de regels van de EU. Alle producten die uit derde landen Noord-Ierland 

binnenkomen, moeten voldoen aan de Europese regels. Als deze producten via 

Noord-Ierland verder reizen naar de Europese interne markt, worden de 

douanetarieven van de EU geheven. Zijn de producten bestemd voor het 

Verenigd Koninkrijk, dan gelden de Britse douanetarieven.   

Goedevrijdagakkoord 

In 1998 kwam er een einde aan het 30 jaar 

lange bloedige conflict in Noord-Ierland. 

Katholieke nationalisten wilden een 

verenigd Ierland, de protestanten – de 

meerderheid – waren voorstander van de 

”Union” met Groot-Brittannië. Tot op 

vandaag ligt de Noord-Ierse kwestie heel 

gevoelig.  

3. De overgangsperiode  
Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk officieel geen lid meer van de EU. 

Op die datum startte ook een overgangsperiode tot 31 december 2020. Tot 

dan blijven de Britten lid van de interne markt en probeert men een nieuw 

handelsakkoord te onderhandelen.  

Het goedgekeurde terugtrekkingsakkoord (zie kader boven) heeft betrekking op hoe de scheiding er moest uitzien, 

maar zegt niet veel over de toekomstige (economische) relatie tussen beide partijen. Om dat partnerschap vorm te 

geven, was dus een klein jaar voorzien. Maar het water tussen het VK en de EU blijkt diep: men raakt het niet eens 

op een aantal essentiële vlakken (zie hoofdstuk 4).  

Is een “no-deal brexit” dan toch nog mogelijk?  

Eigenlijk wel. Indien er tegen 31 december 2020 geen akkoord over de 

toekomstige relaties tussen het VK en de EU is, dan stevenen we af op een 

tweede “no deal brexit”, waarna wat handel betreft de regels van de 

Wereldhandelsorganisatie (zie hoofdstuk 4) gelden. 

Volgens de Europese Commissie zal dit scenario onvermijdelijk tot  grens– 

en handelsbelemmeringen leiden, zo bewijzen nu al de ellenlange files van 

vrachtwagens die voor het einde van de overgangsperiode nog snel de oversteek van Calais naar Dover willen 

maken. In geval van een “no deal” op 1 januari 2021 heeft de EU voor een bepaalde termijn noodmaatregelen 

gepland, bijvoorbeeld om fundamentele lucht- en wegverbindingen tussen het VK en de EU te waarborgen. Over de 

impact van een (no deal) brexit op de EU, het VK, België en Vlaanderen, lees je meer in hoofdstuk 5.  

“No deal is better than a bad deal”, deze 

slagzin werd in de loop van de brexit-

onderhandelingen herhaaldelijk gebruikt 

door Boris Johnson én Theresa May.  

https://nos.nl/artikel/250328-vijf-vragen-over-de-rellen-in-belfast.html
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Wat met Britse EU-ambtenaren?  

Volgens de interne regelgeving van de Europese Unie komen 

enkel EU-onderdanen in aanmerking als Europees civil servant. 

Worden alle Britse EU-ambtenaren dan op staande voet 

ontslaan?  

Neen. Britten met een vast contract lopen in principe geen 

risico om hun job te verliezen, maar hun kansen op promotie 

zijn door de brexit aanzienlijk geslonken. Britten met een 

tijdelijk contract hebben nog minder zekerheid over hun job.  

Een groot aantal Britse EU-ambtenaren vraagt voor de 

zekerheid daarom een andere EU-nationaliteit, zoals de     

Ierse of de Belgische, aan.  

 

Wat is er dan wel veranderd sinds 1 februari 2020?  

Hoewel de Britten tot het einde van de overgangsperiode lid blijven van de interne markt en alle Europese regels 

blijven volgen, is het VK niet meer vertegenwoordigd in de Europese instellingen, en beslist het dus niet meer mee. 

Concreet is Boris Johnson niet meer aanwezig op de Europese Top van de staats- 

en regeringsleiders en zitten er geen Britse ministers meer aan tafel bij de 

Ministerraden. Ook het Hof van Justitie moet het zonder Britse rechters stellen en 

de Commissie-Von der Leyen was in december 2019 al zonder Britse commissaris 

van start gegaan. Ten slotte lieten de Britse MEPs eind januari 2020 hun zetel in 

het Parlement leeg achter.  

Het Europees Parlement ondergaat duidelijk de grootste verandering, zowel in aantal zetels (751 naar 705) als in 

samenstelling van de politieke fracties (zie afbeelding). Van de 73 zetels van het VK werden er 27 herverdeeld onder 

de overige lidstaten. Enkele landen, zoals Frankrijk en Nederland, kregen op basis van hun bevolkingsaantal een 

aantal extra Europarlementariërs. De overige 46 zetels worden in reserve gehouden voor eventuele toekomstige  

EU-lidstaten.    

Het VK was met 73 zetels de op 
twee na grootste nationale 
delegatie in het Europees 
Parlement: net na Duitsland en 
Frankrijk, op gelijke hoogte met 
Italië.  

Meer dan duizend Britse EU-ambtenaren in de Europese 

instellingen, met name de Commissie en het Parlement. 

3.1. De Europese instellingen   

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200130IPR71407/nieuwe-zetelverdeling-europees-parlement-na-brexit
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4. De toekomstige (handels-)relatie  
Aangezien er in het scheidingsakkoord afgesproken is dat het VK uit de interne markt en de douane-unie stapt, 

moeten het VK en de EU een nieuw handelsverdrag overeenkomen. 

Dit gebeurt op basis van een kladversie: een politieke 

verklaring die werd toegevoegd aan het scheidingsakkoord. 

Maar deze political declaration is – in tegenstelling tot het 

scheidingsakkoord – niet juridisch bindend. Alles is dus 

eigenlijk nog mogelijk.  

Door het verlaten van de EU wordt het VK een zogenaamd 

derde land. Voor producten die uit derde landen komen, 

moeten invoerrechten betaald worden, om de eigen markt te 

beschermen tegen goedkopere producten uit het buitenland. 

Deze importtarieven worden bepaald binnen de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO).  

Wil men dus vermijden dat producten uit het VK plots veel duurder worden en dat 

export naar het VK moeilijker verloopt door douaneformaliteiten en lange 

wachttijden aan de grens, dan zal de EU een handelsakkoord moeten sluiten met het 

VK. Bij deze Free Trade Agreements geldt dan een verlaagd of nultarief.  

Dat is op zich al een hele klus, maar er ligt nog veel meer op tafel. Zal er nog 

samengewerkt worden op vlak van veiligheid? Zullen studenten nog op Erasmus-

uitwisseling gaan naar het VK? Ook over deze aspecten wordt, naast het 

hoofdakkoord over handel, gepraat.  

De onderhandelaars 

Ter vergelijking: 

Het CETA-handelsverdrag met 

Canada werd pas 7 jaar na de 

start van de onderhandelingen 

goedgekeurd. Het TTIP-verdrag 

tussen de VS en de EU ligt 

ondertussen ook al meer 7 jaar 

op tafel – zonder succes. De EU 

en het VK hebben zichzelf 

minder dan een jaar gegeven.  

Deadline na deadline  

Hoewel Johnson de Britten beloofd had dat er snel een akkoord zou zijn met 

de EU, lopen de onderhandelingen stroef (zie ook volgende pagina).  

Op dit moment lijkt een “no deal” het meest waarschijnlijke scenario. Toch 

geven beide partijen de moed nog niet op. In december 2020 legden de 

onderhandelaars zichzelf al verschillende deadlines op om te beslissen of 

verdere onderhandelingen nog nut zouden hebben. Maar na constructieve  

telefoongesprekken beslisten Johnson en von der Leyen telkens hun 

respectievelijke onderhandelaars Frost en Barnier nog verder uitstel te 

verlenen.  

Zelfs al bereiken de EU en het VK voor 31 december 2020 een akkoord, dan 

nog is er nog tijd nodig om het verdrag te ratificeren. In ieder geval moeten 

de Raad van de EU, het Europees Parlement en het Brits Parlement hun 

zegen geven vooraleer het akkoord in werking kan treden. Indien het 

akkoord niet alleen EU-bevoegdheden, maar ook nationale bevoegdheden 

(bv. sociale zekerheid) beslaat, moeten ook alle 27 nationale parlementen 

het verdrag nog goedkeuren.  

David Frost (VK)  Michel Barnier (EU)  

Ook de coronapandemie gooide roet in het 

eten van de brexit-onderhandelingen. De 

Britse premier werd met een 

coronabesmetting in het ziekenhuis 

opgenomen en verschillende 

onderhandelaars moesten in quarantaine. 

Bovendien is online vergaderen ook voor 

toponderhandelaars als Frost en Barnier niet 

ideaal.  

Het was mogelijk om de overgangsperiode 

te verlengen met één tot twee jaar. Dit 

moesten de partijen dan wel gezamenlijk 

voor 1 juli 2020 beslissen. Boris Johnson 

had hier evenwel geen oren naar.  
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Uiteenlopende belangen  
Het uitgangspunt van de Britten is dat ze hun soevereiniteit terugwillen, lees: niet meer alle regels van de EU moeten 

volgen, en niet moeten luisteren naar het Europees Hof van Justitie. 

Het VK wil echter wel nog blijven genieten van de voordelen van de interne markt. Die twee wensen zijn volgens de 

EU echter onverzoenlijk en dus lopen de onderhandeling stroef, en wel op drie cruciale vlakken:   

GELIJK SPEELVELD 

Volgens de EU is eerlijke 

concurrentie pas mogelijk binnen 

een zogenaamd level playing field, 

een gelijk speelveld o.a. op vlak van 

sociale, fiscale, ecologische normen.  

Over deze regels zou een non-

regressie clausule zijn aangenomen 

bij de onderhandelingen. Dit 

betekent dat het VK bestaande 

regels niet mag terugschroeven.   

Wat betreft wetgeving over 

staatssteun zijn het VK en de EU het 

nog niet eens.  

 

 

VISSERIJ 

Hoewel de visserijsector zowel in het 

VK als de EU klein is (minder dan 0,1% 

van de economie), is visserij hét 

symbooldossier in de brexit-

onderhandelingen.  

Het VK wil het zeggenschap terug over 

de eigen wateren en wil de visquota 

(grotendeels) voorbehouden voor de 

Britse vissers. De EU wil echter 

garanties dat ook Europese 

vissersvloten toegang blijven krijgen tot 

de Britse wateren.  

Als er geen akkoord komt, is de Britse 

regering van plan patrouilleschepen in 

te zetten om Europese vissersboten te 

weren. De EU zal op haar beurt haar 

markt afschermen voor vis uit het VK,  

wat de Britse visindustrie enorm zou 

schaden. Ongeveer 75% van de Britse 

vis en schaaldieren wordt namelijk 

geëxporteerd naar de EU.  

GESCHILLENBESLECHTING 

Ten slotte raakt men het niet eens 

over hoe geschillen in de toekomst 

beslecht zullen worden.  

Wat als het VK of de EU zich niet 

houdt aan de gemaakte afspraken? 

Welke sancties zullen er volgen? 

Welke rol zal het Europees Hof van 

Justitie hier nog in hebben? En 

welke rol krijgen Britse rechters?  

Het VK wil in geen geval dat de EU 

eenzijdig sancties kan opleggen.  

 

Speelt Boris Johnson blufpoker?  

De Britse premier bevindt zich tussen twee vuren. Aan de ene kant zijn er de Britse 

bedrijven en ondernemers voor wie een “no deal” op 31 december 2020 catastrofaal zou 

zijn (zie hoofdstuk 5). Ook Johnson beseft dat een “no deal” nadelig zou zijn voor de 

Britse economie. Aan de andere kant zijn er echter de hardline brexiteers, die Johnson 

niet mag teleurstellen, wil hij politiek ongeschonden uit dit verhaal komen. Voor hen 

staat de Britse soevereiniteit boven alles. Johnson moet een oplossing zien te vinden die 

voor beide kanten aanvaardbaar is.  

Momenteel lijkt Johnson geen toegevingen te willen doen en kwam hij zelfs al terug op eerder gemaakte afspraken. 

Is hij écht bereid om het nieuwe jaar in te gaan zonder deal? Of speelt hij een spelletje blufpoker en probeert hij de 

EU zo op de knieën te krijgen?   
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5. Impact van een (no deal) brexit  

5.1. Gevolgen voor de EU   

De EU als wereldspeler  

De EU-27: verdeeldheid of meer samenhorigheid?  

Stel je het scenario voor dat de Britten effectief beter af zijn zonder de EU. 

Hoe leg je in zo’n situatie uit aan landen als Noorwegen en IJsland – die 

geen officieel lid zijn maar wel deel uitmaken van de interne markt – dat 

het tóch nog voordelig is om bij te dragen aan de EU-begroting? En zullen 

andere rijke lidstaten zoals Denemarken of Zweden dan ook maar een 

referendum organiseren?   

Toch heerst er onder de overige 27 meer dan ooit de vastberadenheid dat actuele uitdagingen beter samen 

aangepakt worden (denk bijvoorbeeld aan de nieuwe klimaatdoelstellingen: lees er alles over in ons Klimaatdossier). 

Waar er in het begin nog angst was voor een domino-effect (denk aan Frexit, Grexit, Nexit…), is vandaag de roep om 

uit de EU te vertrekken uitgedoofd – al was het maar door het besef dat exit-onderhandelingen toch niet zo simpel 

zijn. Bovendien was het vaak het VK dat op de rem ging staan (zie hoofdstuk 1) bij plannen voor verregaande EU-

integratie. Het VK was felle tegenstander van een uitgebreid Europees sociaal beleid en ook het idee van een 

Europees leger was voor hen onverteerbaar. Het is mogelijk dat er nu toch een draagvlak ontstaat voor 

doorgedreven samenwerking op die terreinen.  

“De EU is een economische reus, een politieke dwerg en een militaire 

worm”, stelde toenmalig Belgisch minister van buitenlandse zaken, 

Mark Eyskens, in 1991. Het klopt ook vandaag nog dat de EU vooral met 

haar markt invloed kan uitoefenen in de wereld. Op vlak van politieke 

en militaire samenwerking is er minder eensgezindheid.  

Als bedrijven van buiten de EU hun producten of diensten willen 

verkopen in de Unie, dan moeten die voldoen aan ‘onze’ strenge 

voorwaarden. Ook Chinese producten bijvoorbeeld die je bij ons 

in de winkel vindt, moeten voldoen aan Europese milieu-, 

consumenten- en andere standaarden. Zo oefent de EU invloed 

uit op andere landen.  

Door het vertrek van de Britten daalt het bevolkingsaantal in de 

EU van ongeveer 510 miljoen naar zo’n 450 miljoen inwoners. 

Een lager bevolkingsaantal betekent een kleinere interne markt 

en dus ook een kleinere afzetmarkt voor derde landen die hun 

producten willen slijten aan de EU. De Europese markt wordt 

door de brexit dus iets minder aantrekkelijk voor 

handelspartners. Dit doet de economische macht van de EU in 

de wereld dalen.  

Veel zal uiteraard afhangen wat er de komende jaren gebeurt. Wordt de brexit een (economisch) drama voor de 

Britten, dan zal de EU wereldwijd in aanzien winnen. Wordt het vertrek uit de Europese interne markt daarentegen 

een groot succes voor het VK (al dan niet in de perceptie), dan zal de EU gezichtsverlies lijden.  

Diplomatieke gevolgen  

Met het vertrek van het VK is Frankrijk nu als 

enige EU-lidstaat permanent lid van de VN-

Veiligheidsraad. Het wordt voor de EU dus 

moeilijker om op te boksen tegen andere 

grote spelers als de VS, Rusland en China.  

Van brexit-fan Trump naar EU-gezinde Biden  

Johnsons bedoeling was om snel een handelsakkoord 

met de VS de sluiten als signaal dat het VK ook zonder de 

EU zijn mannetje kan staan. Hij zag in Trump hiervoor 

de ideale bondgenoot. 

Maar Joe Biden – met zijn Ierse roots – heeft een veel 

meer pro-Europese houding dan 

Trump en gaat niet mee in het 

isolationisme van het VK. Politiek 

analisten verwachten dat Biden zal 

wachten op een handelsakkoord 

tussen het VK en de EU vooraleer 

hij zelf met de Britten rond de tafel 

gaat zitten.   
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Europees budget zonder Britse bijdrage  

Een basisprincipe van de EU is 
solidariteit: rijke landen dragen meer 
bij dan arme(re) landen. Het VK was 
een zogenaamde netto betaler: zij 
stopten jaarlijks zo’n 10,5 miljard euro 
(zie grafiek: net contributions) meer in 
het budget dan ze terugkregen.  

De Britten blijven tot eind 2020 lid van programma’s en fondsen en dragen 

tijdens de overgangsperiode dus gewoon nog bij aan het Europese budget. 

Maar vanaf 2021 verandert dat. De EU zal het in de toekomst zonder geld 

van het VK moeten stellen. Voor de periode 2021-2027 (Europese 

begrotingen worden altijd opgesteld voor een periode van 7 jaar) betekent 

het vertrek van de Britten zo’n 75 miljard euro minder dan gewoonlijk  in 

de Europese pot.  

Bron: The House of Commons Library (rapport 2020)  

Om dit gat in de begroting te dichten dacht 

men in eerste instantie aan drie opties: hogere 

bijdragen van lidstaten (1), snoeien in 

budgetten (2) of alternatieve 

inkomstenbronnen (3).  

Door de coronacrisis werden de discussies over 

het budget echter volledig omgegooid en lag 

de focus minder op het compenseren van de 

brexit. Lees hier meer over de uiteindelijk 

goedgekeurde meerjarenbegroting.  

5.2. Gevolgen voor het VK  

Onafhankelijke economische adviseurs van de Britse regering hebben 

gewaarschuwd dat een “no deal” brexit zal leiden tot minder 

economische groei, inflatie en hogere prijzen. De claim van Boris 

Johnson dat het VK ook zonder deal “economisch zal bloeien” lijkt dus 

onwaarschijnlijk.  

Bij een “no deal” brexit zal de toegang tot de Europese markt duurder worden omwille van hoge invoertarieven. 

Men voorspelt dat vele bedrijven deze extra kost niet zullen kunnen verwerken en dus overkop zullen gaan. De 

banen van duizenden Britten staan op het spel.  

Ook in de Britse supermarkten zullen de prijzen stijgen, omdat veel producten ingevoerd worden vanuit de EU. Uit 

een gelekt rapport van de overheid blijkt dat zelfs voedseltekorten een realiteit kunnen worden, zeker voor verse 

voeding (zoals fruit en groenten), omdat het transport langer zal duren.  

Er dreigt bovendien een tekort aan buitenlandse werkkrachten. Ook over de regeling van Europese diensten in het 

VK is nog veel onduidelijkheid.  

En zelfs met een handelsakkoord zal de brexit aanzienlijke gevolgen hebben. Nu al ontstaat er chaos aan de grenzen 

door vrachtwagens die nog snel voor het einde van de overgangsperiode de oversteek willen maken. Na de 

overgangsperiode kunnen die files oplopen tot honderden kilometers door de extra administratieve rompslomp en 

het controleren van ladingen. Het VK heeft echter nog niet de nodige infrastructuur en logistiek voorzien voor de 

nieuwe douaneformaliteiten en zal dan ook pas op 1 juli 2021 met strenge controles beginnen. In de EU start men al 

vanaf 1 januari 2021.   

Britse wetgevers geven zelf toe dat er op heel wat vlakken nog vraagtekens zijn: de regering kan bedrijven, 

handelaars en burgers momenteel nog geen zekerheid bieden over de situatie na de overgangsperiode.  

Krijgt het VK zijn status van wereldmacht terug? 

Volgens voormalig Europees President Donald Tusk 

in geen geval: ”Na zijn vertrek wordt het VK een 

outsider, een tweederangsspeler op een domein dat 

wordt bezet door China, de VS en de EU”, Donald 

Tusk, 2019. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/10/europese-lidstaten-en-parlement-bereiken-akkoord-over-meerjarenb/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/10/europese-lidstaten-en-parlement-bereiken-akkoord-over-meerjarenb/
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5.2. Gevolgen voor België  

Als buurland van het Verenigd Koninkrijk zal een brexit 

ontegensprekelijk grote gevolgen hebben voor de Belgische 

economie.  

Bij een “no deal” brexit schat men het verlies voor de Belgische 

export richting VK op ongeveer 3,2 miljard euro. In Vlaanderen 

zouden zo’n 28 000 banen verloren gaan. Vooral de regio tussen 

Brugge en Kortrijk is gevoelig voor de brexit, net als de steden Gent en 

Antwerpen. Maar zelfs met een deal zouden er in België zo’n 10 000 

jobs verdwijnen. 

Als we terugvallen op de regels van de Wereldhandelsorganisatie zouden de importtarieven naar het VK behoorlijk 

oplopen: 10 % voor auto's (en zelfs 22% voor bestel– en vrachtwagens), 24% voor fruitsap en 8% voor textiel 

bijvoorbeeld. Dat zou een ramp betekenen voor de Belgische producenten. Ook voor landbouwproducten (in België 

o.a. voor aardappelen en peren) en in de chemische en farmaceutische sector zullen hoge invoertarieven gelden. 

Deze heffingen zullen de Belgische producten veel duurder maken in het VK, waardoor ze wellicht minder zullen 

verkopen.  

Al na het brexit-referendum in juni 2016 kwam er een “High Level Brexit-groep” 

om de mogelijke gevolgen van de brexit op ons land in te schatten. Deze 

werkgroep publiceerde in september 2020 een rapport met aanbevelingen om 

de negatieve economische en maatschappelijke gevolgen tot een minimum te 

beperken.  

 

Grote bedrijven die actief zijn in de zeevaart of de autohandel zijn bezig (of al klaar) met het ontwikkelen van een 

brexit-proof plan, in de hoop de klappen zo goed mogelijk op te vangen. Vooral voor kleine bedrijven (KMO’s), die nog 

nooit handel gedreven hebben met landen buiten de EU, bestaat de vrees dat zij onvoldoende voorbereid zijn op de 

brexit.  

Bedrijven kunnen daarom een brexit-impact scan doen op de website van de FOD economie.  En de website van 

“Flanders Investment and Trade” biedt een ultieme checklist met “to do’s voor 31 december 2020”.  

Enkele andere cijfers zetten de grote gevolgen voor ons land 

nog kracht bij:  

 Voor België is het Verenigd Koninkrijk de vierde 

grootste handelspartner. 

 Na Ierland, Malta en Nederland wordt België het 

hardst getroffen door de brexit (zie grafiek)  

 Volgens berekeningen van de FOD Economie zou 

België jaarlijks zo’n € 935 miljoen aan invoerheffingen 

moeten betalen aan het VK, dat komt neer op een 

gemiddelde van 5%  

 50% van de Belgische visserijactiviteiten gebeurt 

momenteel in Britse wateren. Ook hier is een akkoord 

dus heel belangrijk.  
Geschat verlies in economische toegevoegde waarde (als % van het BBP)  

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/brexit-monitoringrapport-2
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit/bereid-uw-onderneming-voor-doe
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/brexit/de-ultieme-brexit-checklist
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Meer opportuniteiten dankzij brexit?  

 
Zelfs met een handelsakkoord, zullen er gevolgen zijn 

voor de haven van Zeebrugge. Zo zullen het aantal 

controles en het papierwerk in elk scenario stijgen. 

Om dit te kunnen bolwerken, zijn er ook meer 

douaniers en extra opslagruimte nodig.  

De haven van Zeebrugge laat echter de moed niet 

zakken en wil van de nood een deugd maken. Er 

werden al verschillende tegenmaatregelen uitgewerkt 

de haven ongeschonden doorheen de brexit te 

loodsen:  

 

 

 Aanwerving van (minstens) 140 extra douaniers  

 Lancering online douane-platform in samenwerking met het VK 

 Speciale Brexit-cursussen georganiseerd om douaniers zo goed mogelijk voor te bereiden 

 Uitbouw rechtstreekse verbindingen Zeebrugge-Ierland  

 

In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen is ook een noodplan op poten gezet in geval van een “no deal” brexit. In 

dat scenario kunnen wachttijden voor vrachtwagens stijgen van enkele minuten naar twee à drie uur per vrachtwagen. Een 

mobiliteitsplan moet het in– en uitschepen toch vlot doen verlopen, onder meer dankzij wachtparkings  van de Civiele 

Bescherming, rond de haven van Oostende en zelfs op het Domein Puyenbroeck in Oost-Vlaanderen.  

 

Hoewel al deze voorbereidingen een kostenplaatje met zich meebrengen, biedt de brexit dus ook kansen voor de haven om uit 

te breiden en een groter marktaandeel te veroveren. Mits voldoende voorbereiding, hoeft de brexit dus niet op een 

rampscenario uit te draaien.  

En Wallonië?  

Elio Di Rupo heeft al laten weten dat de Waalse regering niet zomaar naar de pijpen van Boris Johnson wil dan-

sen. Als het moet, zal Wallonië haar veto gebruiken bij de ratificatie van het akkoord, zoals ook gebeurde bij 

het CETA-verdrag met Canada. Bovendien wil Di Rupo een eerlijke verdeelsleutel tussen Vlaanderen en Wal-

lonië wat betreft het Europees Brexitfonds voor getroffen regio’s, dat nog verdeeld moet worden.  

Volgens het Waals instituut IWEPS dreigen 5000 jobs verloren te gaan in Wallonïë bij een “no deal” brexit.  

De haven van Zeebrugge  
In 2019 had 38% van de trafiek in de haven van Zeebrugge het Verenigd Koninkrijk als eindbestemming. Het VK is zo 

de grootste handelspartner van de Zeebrugse haven (67% export, 33% import). Dit gaat om 5.000 jobs en betekent 

een economische waarde van € 500 miljoen.   

De haven van Zeebrugge is de grootste autohaven van Europa, met 2,9 miljoen auto's die worden overgeslagen per 

jaar. Daarvan komen en gaan er 1 miljoen naar het VK. Zeebrugge ziet de trafiek met het VK nu al dalen door het 

lage pond. Behalve voor auto’s is Zeebrugge ook een belangrijke draaischijf voor fruitsappen, levensmiddelen en 

textiel. Sommige tapijtproducenten zijn tot wel 40% van hun omzet afhankelijk van de Britse consument.  

© European Union 



 

 

 

In het dossier zelf staan hier en daar bronnen of links. De volledige bronnenlijst bij het dossier kan je bij ons 

opvragen. Hieronder nog enkele nuttige links naar pagina’s die het grotere plaatje rond de brexit schetsen.  

 

 Volg het laatste nieuws over de brexit via de brexitpagina van VRTNWS of via de Nederlandse nieuwssite 

Europa Nu.  

 Ook op de website van Euractiv en Politico vind je interessante brexit-analyses, maar dan wel in het Engels.  

 Schaaf je terminologie bij met dit brexit-woordenboek: www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/21/brexit-

woordenboek/  

 Bekijk hier welke voorbereidingen de EU treft voor het einde van de overgangsperiode, inclusief 

sectorspecifieke nota’s.  

 Vind hier het antwoord op 12 veel gestelde vragen over het leven na de brexit.  

 Test je kennis over de brexit met de Grote Brexit Quiz op www.europahuis.be/brexit.  
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Er is al veel inkt gevloeid over de brexit en de 

onderhandelingen. Dag na dag, week na week, stapelen de 

onverwachte wendingen zich op. Daarom blijft het opletten 

met voorspellingen in dit hele brexit-proces.  

De verkiezingsoverwinning van Boris Johnson op 12 

december 2019 heeft geleid naar een officiële brexit op 31 

januari 2020. Hoewel dit een historische stap was in het 

jonge leven van de Europese Unie  - nog nooit eerder stapte 

een lid uit de club -, is het voorlopig nog wachten op het 

échte afscheid: tot eind 2020 blijven de Britten nog lid van 

de interne markt.  

Hoe de (handels-)relatie tussen het VK en de EU er zal 

uitzien na deze overgangsperiode, hangt af van de huidige 

onderhandelingen.     

6. Conclusie 

7. Bronnen en nuttige links 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/zoek/?query=Brexit
https://www.europa-nu.nl/id/viw6jn2yr3qr/brexit_britten_stemmen_tegen
http://www.euractiv.com
http://www.politico.eu
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/21/brexit-woordenboek/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/21/brexit-woordenboek/
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_nl
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201211_98093678
http://www.europahuis.be/brexit

