
DOSSIER ‘TURKIJE, IN DE EU?’ 



Turkije is kandidaat-lidstaat van de Europese Unie sinds 1999, maar wacht eigenlijk al sinds de jaren '50 om toe te 
treden. Mocht Turkije lid worden, is het met zijn 79 miljoen inwoners meteen de tweede grootste lidstaat qua be-
volking, net na Duitsland. Maar komt het ooit zo ver? En waarom zit Turkije al zo lang in de wachtkamer?  Lees er 
alles over in dit dossier.  

 

Turkije in de wachtkamer 

Turkije en de EU  

Turkije vroeg voor het eerst lidmaatschap aan in 1959. Hun aanvraag kwam zelfs eerder dan die van het Verenigd Koninkrijk, 
Denemarken en Ierland in 1961, de eerste landen die toetraden na de oprichting. Was het toen aanvaard, dan was Turkije de 
eerste nieuwkomer geweest in de Europese Gemeenschap. Dat is niet gebeurd. Maar wat dan wel? We starten in 1959 en over-
lopen het hobbelige parcours van de relatie tussen Turkije en de EU. 

Eerste vraag om toe te treden 
De toenadering tot de EU (toen nog de Europese Economische Gemeenschap) 
begint: Turkije vraagt het Europese lidmaatschap aan. 

1959 

1980 

Turkse inval in Cyprus 
Cyprus raakt verdeeld in een Grieks en Turks 
deel. Omwille van deze inval en de slechte men-
senrechtensituatie in Turkije bekoelen de relaties 
tussen de EU en Turkije.  

Militaire staatsgreep in Turkije 
De EG besluit het Associatieverdrag van 
1963 op te schorten, uiterlijk tot 1988. 
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Ondertekening van het Ankara Verdrag, met onder 
meer Paul Henri Spaak, toenmalig Belgisch minister 
van Buitenlandse Zaken. Bekijk het filmpje. 

1963 

Ankara verdrag 

De EU en Turkije bereiken een akkoord voor de oprich-
ting van een vrijhandelszone tussen de EU en Turkije. In 
een later stadium voorziet dit Associatieverdrag in vol-

waardig lidmaatschap. De vrijhandelszone komt er pas in 
1996, lidmaatschap is er nog altijd niet. 

1974 

https://www.youtube.com/watch?v=FfJmbsewo_A
https://www.youtube.com/watch?v=FfJmbsewo_A
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Officieel kandidaat-lidstaat 
De EU aanvaardt de aanvraag, Turkije 

wordt officieel kandidaat-lidstaat. 

Onderhandelingen starten 
De toetredingsonderhandelingen tussen 
de EU en Turkije gaan van start, maar 
hebben een ‘open einde’. Het is dus niet 
zeker is of Turkije aan het eind van de rit 
ook effectief zal toetreden.  

2006 

Cypriotische kwestie blijft aanslepen 
De EU heeft zware kritiek op de kwestie  
Cyprus. Turkije weigert om zijn luchtruim en 
wateren open te stellen voor Grieks-Cyprus, 
een grote tekortkoming op vlak van open 
grenzen met de Europese lidstaten. Boven-
dien weigert Turkije Cyprus als volwaardig 
land te erkennen. Turkije beschouwt Noord-
Cyprus als onderdeel van Turkije. Zolang dit 
zo blijft, stelt Cyprus haar veto tijdens de 
toetredingsonderhandelingen. Sinds mei 
2015 wordt er gesproken over de hereniging 
van Cyprus. 

Onderhandelingen gaan verder 
De onderhandelingen over toetreding worden ver-

dergezet over o.a. consumentenbescherming en 
volksgezondheid, intellectuele eigendom, vrij ver-

keer van kapitaal, media, belastingen en milieu. 

2016 

Nieuw leven in de onderhandelingen 
De vluchtelingencrisis zet de EU onder zware druk. Een samenwerking met Turkije is noodzakelijk om 
de crisis aan te pakken. In deze onderhandelingen komt het lidmaatschap van 
Turkije terug op de voorgrond.  

Toetreding in zicht? 
Het is een bewogen jaar voor de relaties tussen Turkije en de EU. In maart leidt de vluchtelingencrisis tot 

een akkoord waarbij Turkije o.a. de vluchtelingen moet tegenhouden in ruil voor financiële steun. Na een 
militaire coup op 15 juli staan de samenwerking en toetreding opnieuw onder druk. (zie p.4 e.v.)   
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Tweede vraag om toe te treden 
Turkije vraagt opnieuw officieel het lidmaatschap aan, maar stuit op een resoluut neen vanwege een 
Grieks veto. Bovendien gaat de aandacht van de Unie door het einde van de Koude Oorlog op dat mo-
ment vooral naar de Duitse eenmaking en de nieuw ontstane democratieën in Oost-Europa. 

1987 

Bijeenkomst van de Europese Raad in Helsinki (1999)  

1999 

2005 

Twitterban 
 
In maart 2014 blokkeert 
premier Erdogan Twitter. 
Aanleiding was de versprei-
ding van tweets met  
telefoonopnames die hem 
rechtstreeks in verband brachten met een corruptie-
schandaal. Er komt veel kritiek op deze actie, ook 
vanuit Europa. Het zet de toetredingsonderhandelin-
gen onder druk. 

2013 

2007 

2015 

Opschorting van de onderhandelingen 
In 2013 komen burgers in Turkije op straat om zich te 
verzetten tegen het beleid van -toen nog - premier 
Erdogan. De protesten worden op het Taksimplein met 
geweld neergeslagen. Hierop wil Duitsland de toetre-
dingsonderhandelingen stopzetten.  



Turkije en de EU  

2. Turkije, een moeilijk dossier 

Turkije zit al 57 jaar in de wachtkamer en de onderhandelingen slepen al lang aan. Binnen de EU was er lange tijd geen enke-
le druk om ze snel tot een goed einde te brengen. Binnen de EU was, en is, er bovendien onenigheid tussen de landen over 
deze toetreding: zo zijn onder meer Cyprus, Griekenland en Duitsland niet geneigd hiervoor hun fiat te geven.  
 
Waarom aarzelt de EU zo in dit dossier? In 2015 publiceerde de Europese Commissie nog een voortgangsrapport met een 
stand van zaken over de toetredingsonderhandelingen met Turkije. De opsomming van positieve en pijnpunten in dit rap-
port schetsen een beeld van wat er allemaal meespeelt:  

Voorwaarden 

1. Voorwaarden om toe te treden tot de EU 

Elk land dat wil toetreden, moet voldoen aan de ‘criteria van Kopenhagen’. Bovendien kan een land alleen lid worden 
als alle bestaande lidstaten daarmee instemmen. Eén land dat tegen is, kan het lidmaatschap dus tegenhouden. De belangrijk-
ste punten uit de Kopenhagencriteria zijn: 

ECONOMIE 
Het land moet een vrije markt-
economie hebben die in staat is 
te concurreren op de Europese 
markt. 

IN EUROPA 
De kandidaat-lidstaat moet een 

Europees land zijn. Dit kan zo-
wel geografisch als Europees 

geïnterpreteerd worden. 

WETGEVING 
Het land moet alle verdragen 
en regels van de EU (= het 
‘Acquis Communautaire’) over-
nemen en toepassen.  

POLITIEK 
Het land moet stabiele instellingen 

hebben die de democratie, de 
rechtsstaat en de eerbiediging van 

mensenrechten respecteren. 
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Pijnpunten 

 Turkije beknot heel wat mensenrechten:   

 De persvrijheid 

 Discriminatie van minderheden 
(homo’s, lesbiennes, Koerden, 
migranten, ...)  

 Het recht op samenkomst  

 Te strenge antiterreurwetgeving 

 Rechtbanken staan onder politieke druk  

 De Turkse democratie staat onder druk: 
leden van oppositiepartijen worden aan-
gevallen, er is een hoge kiesdrempel van 
10%, enz.  

Positieve punten 

 De Turkse economie doet het goed. Daar-
door kan er onderhandeld worden over 
het economisch en monetair beleid. 

 Turkije toont zich een belangrijke partner 
in de strijd tegen het extremisme en IS. 

 Inzet voor (Syrische) vluchtelingen. 

 Het middenveld groeit in Turkije en laat 
steeds meer haar stem horen (maar krijgt 
het ook moeilijker om dat te doen). 

 Turkije steunt de heropstart van de onder-
handelingen over de hereniging van Cy-
prus, al blijven de relaties moeilijk. 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_turkey.pdf
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Door de verhoogde stroom vluchtelingen naar Europa staat de         
toetreding van Turkije plots terug bovenaan de Europese agenda. Om 
deze vluchtelingencrisis onder controle te krijgen, sloot de EU in maart 
2016 een akkoord met Turkije: Elke vluchteling die aankomt in Grieken-
land, wordt teruggestuurd naar Turkije. Per teruggestuurde Syrische 
vluchteling neemt de EU telkens ook één Syrische vluchteling die in 
Turkije verblijft, op. Turkije krijgt hiervoor in ruil: 

 een versnelling in de toetredingsonderhandelingen  

 visumvrij reizen naar de EU als aan 72 voorwaarden is voldaan 

 €6 miljard om te investeren in de opvang van vluchtelingen 
 

Lees meer hierover in het dossier ‘vluchtelingen in Europa’. 
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1. Vooruitgang is nog geen toegang  
De versnelling in toetredingsonderhandelingen is bedoeld om de 
EU en Turkije dichter bij elkaar te brengen op bepaalde domeinen, 
niet om Turkije te laten toetreden. Bondskanselier Merkel, die de 
leiding nam in de onderhandelingen, is hierover heel duidelijk (zie 
citaat). 

“Als we nieuwe hoofdstukken openen als onderdeel 
van een sterkere samenwerking, blijft het duidelijk 
dat de toetredingsonderhandelingen tussen Turkije 
en de EU een open einde hebben. Dat betekent dat 
het Turks lidmaatschap niet echt op de agenda 
staat.” 

Angela Merkel, 16 maart 2016, Reuters 

 3. Zes miljard euro versus mensenrechten 
Turkije vangt momenteel de meeste vluchtelingen in de wereld op: meer dan 
2,2 miljoen. De EU wil geen ongecontroleerde stroom vluchtelingen naar de EU 
en verkiest dat deze mensen in Turkije blijven. Om in de opvang van al die 
vluchtelingen te voorzien, geeft de EU €6 miljard aan Turkije.  
 
Het terugsturen van vluchtelingen vanuit de EU naar Turkije is een punt van 
discussie: Volgens de EU is het niet in strijd met de Conventies van Genève om-
dat Turkije een veilig land is. Maar die redenering gaat niet op als vluchtelingen 
geen bescherming krijgen in Turkije, wat volgens hulporganisaties het geval is. 
Sommige vluchtelingen zouden er worden teruggestuurd naar hun eigen land, 
waar een oorlog woedt. Bovendien is de opvang in Turkije ondermaats en in 
strijd met de mensenrechten.  

1. Het vluchtelingenakkoord 

    

2. Visumvrij reizen? 
In mei 2016 drong Erdogan er bij de EU op aan om het visumvrij reizen voor Turken naar 
de EU in orde te brengen. Maar de EU houdt vast aan 72 voorwaarden waaraan Turkije 
eerst moet voldoen. 7 van die 72 voorwaarden zijn nog niet vervuld. De EU hamert het 
meest op een aanpassing van de Turkse terreurwetgeving: Turkije verstrengde haar     
terreurwetgeving naar aanleiding van de hete adem van IS aan de grenzen en nog meer na 
de coup. Maar volgens de EU kan die nu te ruim geïnterpreteerd worden waardoor vrij-
heid van meningsuiting en persvrijheid in het gedrang komen.  
Turkije op zijn beurt dreigt om het vluchtelingenakkoord niet na te leven als de EU hiervan 
niet snel werk maakt. 

Recente ontwikkelingen 

Enkele kanttekeningen 

http://www.europahuis.be/nl/over-de-eu/dossiers/actualiteit/dossier-vluchtelingen-europa
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-merkel-idUSKCN0WI1O4
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_betreffende_de_status_van_vluchtelingen


Turkije en de EU  

Turkije en de EU       -5-              laatste update: 04/10/2016 

In de nacht van 15 op 16 juli 2016 probeerde een deel van het leger de macht 

over te nemen in Turkije. De Turkse president Erdogan riep de bevolking op om 

op straat te komen en zich te verzetten tegen de militaire coup, wat massaal 

gebeurde. De staatsgreep mislukte, wie erachter zat blijft onduidelijk. Zelf wijst 

president Erdogan naar Fetlullah Gülen, een rivaal van Erdogan die sinds 1999 in 

de VS woont. Anderen beschuldigen Erdogan van opgezet spel. Bij de staats-

greep vielen zo'n 300 doden, onder wie coupplegers en tientallen burgers.  

 

 Onmiddellijke gevolgen: In de dagen na de coup volgden zuiveringen 

van het leger, de rechterlijke macht, het overheidsapparaat en het onder-

wijs: Meer dan 6.000 militairen werden gearresteerd, 8.900 politieagen-

ten ontslagen en 21.700 leerkrachten en personeel van scholen ontslagen 

of op non-actief gezet. Ook werden 2745 rechters ontslagen en werd hun 

arrestatie bevolen. Sommige Europese politici stelden openlijk vragen 

over de snelheid waarmee lijsten gepubliceerd werden en arrestaties 

verricht. Volgens een rapport van Amnesty International werden arres-

tanten blootgesteld aan marteling en verkrachting.  

 Politieke gevolgen: Op 21 juli riep Turkije de noodtoestand uit voor de 

volgende 3 maanden. Erdogan kondigde ook aan te overwegen 

de doodstraf weer in te voeren en schortte het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens op. Op 3 oktober verlengde hij de noodtoestand 

met nog eens 3 maanden en mogelijk wordt het een jaar. 

 Economische gevolgen: Wegens de politieke instabiliteit verlaagde kre-

dietbeoordelaar Standard & Poor's de kredietwaardigheid van de Turkse 

republiek. Deze verlaging deed de waarde van de Turkse munt, de lira, 

kelderen naar een historisch dieptepunt. Ook de toeristische sector kreeg 

zware klappen.  

2. Vrijheid van meningsuiting onder vuur 

“Vervolg mij, Erdogan” 

Guy Verhofstadt, 10 mei 2016 

De vrijheid van meningsuiting ligt onder vuur in Turkije. Enkele voorbeelden:  

 In maart 2014 blokkeerde - toen nog premier - Erdogan Twitter (zie p.2) en 
dreigde ook andere sociale media ‘uit te roeien’. Ironisch genoeg waren het 
net de sociale media (hier FaceTime en Twitter) waarmee hij zelf zijn achterban 
aanspoorde op straat te komen na de coup. 

 Het oppakken van kritische journalisten. 

 Het sluiten of overnemen van kritische kranten. Zo werd in maart 2016 de 
Turkse oppositiekrant Zaman overgenomen.  

 Het vervolgen van buitenlanders die hem beledigen. 
Dat laatste gebeurde toen de Duitse komiek Böhmermann president Erdogan beledig-
de in zijn satirische programma. Erdogan wilde hem vervolgen op basis van een artikel 
over ‘het beledigen van een bevriend staatshoofd van Duitsland’ in het Duitse straf-
recht. Begin oktober 2016 oordeelde het Openbaar Ministerie dat die vervolging niet 
aan de orde is omdat dit binnen de grenzen van de vrije meningsuiting valt. 

3. De impact van de staatsgreep 

Reacties op de staatsgreep 

Europese Unie 

De voorzitter van de Europese Raad      
Donald Tusk riep op tot een snelle terug-
keer van de constitutionele orde in Turkije. 
Ook zei hij dat de EU de democratisch ge-
kozen overheid van Turkije volledig steun-
de.  

Straatprotesten tegen de coup. 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2717578
http://www.knack.be/nieuws/wereld/verhofstadt-vervolg-mij-erdogan/article-normal-701665.html
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2648944
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/08/seizure-of-news-agency-is-nail-in-coffin-of-journalism-in-turkey
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/08/seizure-of-news-agency-is-nail-in-coffin-of-journalism-in-turkey
http://nos.nl/artikel/2135961-duitse-komiek-bohmermann-vrijuit-na-beledigen-erdogan.html
http://nos.nl/artikel/2135961-duitse-komiek-bohmermann-vrijuit-na-beledigen-erdogan.html


Hoewel er begin 2016 nog een nieuwe wind waaide door de onderhandelingen, is de relatie tussen Turkije en de EU momen-
teel ’vergiftigd’ aldus sommige diplomaten.  
 

De EU wil geen echte toetreding van Turkije 
 
De Europese landen hebben scherpe kritiek op de Turkse omgang met de mensen-
rechten en de rechtsstaat na de mislukte couppoging van juli 2016: Het voorstel 
om de doodstraf terug in te voeren bijvoorbeeld (verboden in de EU en alle    
landen die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekenden) 
stuitte op  harde reacties vanuit de Europese Unie. Zowel Angela Merkel als      
Federica Mogherini, buitenlandvertegenwoordiger van de EU, lieten meteen we-
ten dat dit het einde van de onderhandelingen zou betekenen. 
Ook de publieke opinie in veel Europese landen is gekant tegen een Turkse toe-
treding, iets waar veel politici gevoelig voor zijn. 
 
Landen als Duitsland, Oostenrijk, Griekenland en Cyprus stellen bovendien al lan-
ger dat ze een mogelijke toetreding nooit zullen goedkeuren. Aangezien elke lid-
staat akkoord moet gaan met een nieuwe toetreding, is de kans dat Turkije in de 
nabije toekomst lid wordt, miniem. Toch heeft de EU Turkije net nu hard nodig 
voor het beperken van de vluchtelingenstroom, en blijft Turkije ook voor andere economische redenen een belangrijke partner 
met wie de EU goede relaties wil.  

 

Turkije wil toetreden in 2023 maar is ontgoocheld 
 
De Turkse ambassadeur bij de EU verklaarde in augustus 2016 dat de 
Turkse regering wil toetreden in het jaar 2023. Niettemin liet de Turkse 
regering zich ontgoocheld uit over de Europese reactie na de mislukte 
staatsgreep. Turkije had meer steun verwacht en noemde de reactie van 
de EU op een aanval op de democratie in een kandidaat-lidstaat ‘zwak’.  
 
In september nog zinspeelde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken 
op een stopzetting van de onderhandelingen vanuit Turkije: De Turkse 
regering staat onder ’enorme druk’ om het overleg te staken, omdat de 
Turkse bevolking ontzet is over de ‘dubbele maatstaven’ die de EU te-
genover het land aanlegt sinds de couppoging in juli,” zo sprak hij.   

Commissaris Hahn, 29 juli 2016  
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Toetreding in 2023? 

Turkije en de EU  

“Het is ‘legitiem’ om de toetreding van 
Turkije tot de EU in vraag te stellen. ” 

     
     

Groot was de verbazing toen de kersverse Britse minister van  
Buitenlandse Zaken Boris Johnson tijdens een bezoek aan Turkije eind 
september 2016 verklaarde dat hij ‘alles zou doen om Turkije in de EU 
te helpen’.  
Tijdens de Brexit campagne had hij president Erdogan nog zwaar  
beledigd en drong hij er op aan dat het Verenigd Koninkrijk een toe-
treding van Turkije tot de EU nooit zou goedkeuren.  
Politieke commentatoren noemden het de ‘grootste U-bocht’ die ze 
een politicus ooit zagen maken.  
 

Lees hier meer over in ons Brexit dossier.  

Boris Johnson “VK uit de EU, Turkije er in” 

http://www.politico.eu/article/johannes-hahn-it-is-legitimate-to-question-turkeys-accession-to-the-eu-recep-tayyip-erdogan-migration/
http://www.europahuis.be/nl/over-de-eu/dossiers/actualiteit/dossier-brexit
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 Verstoring machtsevenwicht EU: De omvang van 

de Turkse bevolking zou veel stemmen opleveren 

binnen de EU instellingen, en dus heel veel macht. 

Turkije zou meteen de tweede grootste lidstaat zijn, 

nipt na Duitsland. Dit zou meteen voor heel andere 

machtsverhoudingen zorgen en velen, waaronder 

Duitsland, zien dit niet zitten. 

 Schendingen van de mensenrechten: De situatie 

van minderheden in Turkije, zoals de Koerden, is 

ondermaats. Bovendien is er een beperking van de 

vrije meningsuiting. Sinds de coup zijn deze schen-

dingen nog veel erger geworden.   

 Een land dat de doodstraf invoert, kan geen lid 

worden van de EU. Turkije suggereerde na de coup 

om misschien de doodstraf opnieuw in te voeren.  

 Waardenkloof: In Turkije is 98% van de bevolking 

moslim. Tot nu toe heeft geen enkel lid van de EU 

de Islam als hoofdreligie. Velen argumenteren dan 

ook dat een toetreding onmogelijk is omwille van 

een te grote waardenkloof. 

 Conflict met Cyprus: Turkije erkent het Griekse 

deel van Cyprus, reeds lid van de EU, nog altijd niet. 

Dit is illegaal volgens een EU-Turks associatiever-

drag. Zolang het conflict met Cyprus aansleept, kan 

er geen sprake zijn van toetreding. Sinds 2015 

wordt er terug onderhandeld over hereniging. 

 Moeilijke buren: Als Turkije lid wordt, komen poli-

tiek onstabiele landen zoals Syrië, Irak en Iran aan 

de Europese buitengrenzen te liggen. Dit is een 

enorme aanpassing voor het Gemeenschappelijk 

Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de Unie en zal 

vooral in termen van veiligheid voor heel wat pro-

blemen zorgen. 

 Hoe meer, hoe moeilijker: Hoe meer lidstaten de 

EU telt, hoe moeilijker het is om de violen op elkaar 

af te stemmen. Zeker met Turkije lopen er op veel 

vlakken ideologische breuklijnen. Dit kan de samen-

werking binnen de EU als geheel bemoeilijken.  

Turkije en de EU  

 Politieke stabiliteit: Hoewel Turkije een democratie 

is, greep het leger in het verleden al enkele keren de 

macht tijdens onrustige periodes. Lidmaatschap van 

de EU bleek in het verleden andere landen zoals Span-

je, Portugal en Griekenland ook stabiliteit te brengen. 

 Betere naleving van de mensenrechten: Als Turkije 

lid wordt, zal het de mensenrechten en regels rond 

democratische rechtsstaat wel moeten naleven. Dat 

zou een grote verbetering betekenen voor de bevol-

king. 

 Brug tussen EU en Islamitische landen: Turkije laten 

toetreden zou een signaal zijn naar de andere islamiti-

sche landen in de wereld dat Europa niet anti-

islamitisch is en ook niet gelooft in een wereld met 

tegengestelde beschavingsblokken.  

 Strategische regio: Turkije ligt dicht bij de Balkan, het 

Zwarte Zeegebied en vooral het Midden-Oosten, 

waardoor het een belangrijke rol zou kunnen spelen 

bij de oplossing van problemen in die regio. Door deze 

verhoogde invloed in het Midden-Oosten zou de EU 

een belangrijkere positie krijgen in de wereldpolitiek. 

 Economische groei: Op economisch vlak zou een Turk-

se toetreding positieve gevolgen hebben voor de EU. 

Het is een grote afzetmarkt met groeimogelijkheden.  

 Cruciaal transitland voor energie: Turkije is een cruci-

ale partner voor de energiezekerheid en –diversiteit in 

de EU. Het land ligt strategisch ideaal voor de gasbe-

voorrading van de EU. Er wordt gewerkt aan een Trans

-Anatolische gaspijplijn (TANAP) van Azerbeidzjan naar 

Europa die dwars door Turkije zal lopen.  

 Meer macht in de wereldpolitiek: Met Turkije er bij, 

wordt de EU meteen weer met stip het grootste eco-

nomische handelsblok ter wereld. Dit zorgt meteen 

ook voor meer invloed op het wereldtoneel.  

Nee, helemaal niet Ja, zeker 

Turkije in de EU, een goed idee? 

http://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-and-turkey-strengthen-energy-ties


Hierover wil ik (nog) meer weten 

 Voortgangsrapport (november 2015) van de Commissie over de toetreding van Turkije (en) 

 Webpagina van de Europese Commissie over de uitbreiding met Turkije (nl)  

 Webpagina van Europa NU over Turkije en de EU (nl)  
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Nee, helemaal niet Ja, zeker 

 Failliet EU landbouwsubsidies: Turkije is groten-

deels een agrarische gemeenschap: maar liefst 

45% van de bevolking leeft van de landbouw. Als 

zij dezelfde subsidies zouden krijgen als de huidige 

EU-landbouwers, betekent dit zo goed als zeker 

het failliet van de Europese landbouwsubsidies. 

 ‘Europees land’, in Azië: Hoewel de Europese in-

stellingen Turkije hebben erkend als een ‘Europees 

land’, ligt Turkije geografisch gezien voor 87% in 

Azië. 

 Nog mogelijk om te weigeren? Het nu nog weige-

ren van een toetreding zou na alle inspanningen die 

Turkije al heeft geleverd een belediging zijn voor de 

Turkse bevolking en zou alle veranderingen van de 

laatste jaren op vlak van onderwijs, mensenrechten 

en rechtspraak wel eens teniet kunnen doen. De 

geloofwaardigheid van de EU zou een ferme deuk 

krijgen. 

 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_turkey.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/relation/index_nl.htm
http://www.europa-nu.nl/id/vh9hce2h6wda/toetreding_turkije_tot_de_europese_unie

