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Towards a ‘proper Brexit’ 

 

1 Inleiding 

Naar aanleiding van de publicatie van het tussentijds rapport van de High Level 

Group (HLG) on Brexit op 30 januari 2017, wil het VBO in deze memo, op 

basis van gesprekken met zijn sectorfederaties, commissies en werkgroepen, 

een reeks initiële principes en transversale aanbevelingen delen met de 

HLG die van belang zijn voor de Belgische economie.  

Van zodra artikel 50 geactiveerd wordt en de onderhandelingen tussen de EU 

en het Verenigd-Koninkrijk (VK) worden opgestart, kunnen deze principes en 

aanbevelingen aangepast worden aan de heersende situatie en verder 

uitgewerkt worden tot standpunten. 

Deze memo is het vervolg op de eerste memo gericht aan de HLG dd. 25 

augustus 2016 en dient bijgevolg als één geheel gelezen te worden. Deze 

memo is geen reactie op de toespraak van Premier Theresa May op 17 januari 

2017. 

 

2 ‘A proper Brexit’ 

Op 23 juni stemden de Britten tijdens een referendum om de Europese Unie te 

verlaten. Een keuze die het VBO respecteert maar betreurt. Het VBO hecht 

immers veel belang aan de voortzetting van het Europese economische 

integratieproces dat positieve gevolgen heeft gehad voor een kleine, open 

economie als de onze. De Brexit is een stap achteruit in dit integratieproces en 

zal zowel pijnlijk zijn voor het VK als de EU. Bovendien zal de stem en 

onderhandelingspositie van de EU als actor op het internationale toneel 
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verzwakken, bijvoorbeeld tijdens onderhandelingen voor handels- en 

investeringsverdragen. Gegeven dat 90% van de mondiale groei in de 

komende decennia buiten de EU zal plaatsvinden, hebben we nood aan een 

sterke EU in de geglobaliseerde wereld die de wereldhandel verder 

liberaliseert naar onze normen en waarden. De Brexit is in dit opzicht ook een 

stap achteruit.  

Het VBO stapt niet mee in het verhaal van enerzijds een ‘hard Brexit’ dat geen 

rekening houdt met de belangrijke handelsstromen tussen België en het VK, en 

anderzijds een ‘soft Brexit’ dat geen rekening houdt met het gevaar van een 

domino-effect en verdere desintegratie van de Europese Unie. In dit opzicht 

pleit het VBO voor ‘a proper Brexit’, met name:  

- Ten eerste, ‘a proper Brexit’ in de betekenis van een ‘correcte’ Brexit. 

Het VBO pleit voor een correcte boedelscheiding die op een 

ordentelijke manier en in een sereen klimaat verloopt.  

- Ten tweede, ‘a 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 overige EU-lidstaten te bevorderen. 

 

3 Scheidingsonderhandelingen 

Uit verschillende studies blijkt dat van alle lidstaten van de EU, België zich in 

de kopgroep bevindt van landen die het meest getroffen worden door de Brexit. 

Ons land heeft er dan ook alle belang bij dat deze Brexit-saga niet escaleert.  

Van zodra de Britten artikel 50 van het Verdrag van de EU activeren om de 

uittredingsonderhandelingen te starten, moet snel een ordentelijke scheiding 

georganiseerd worden om de onzekerheid te minimaliseren voor de 

Belgische ondernemingen die handel drijven met het VK of investeringen 

hebben ter plaatse. Wat ten zeerste moet vermeden worden is de zogenaamde 

‘cliff edge Brexit’ waarbij de Britten de EU verlaten zonder scheidingsakkoord 

en zonder perspectief op een duurzame toekomstige handelsrelatie. Dit zou 

zowel voor de Britten als de EU een ‘lose-lose’-situatie betekenen. 

In eerste instantie is het evenwel wachten op de Britse regering om artikel 50 

te activeren. In tussentijd roept het VBO de verschillende regeringen in ons 

land op om zich goed voor te bereiden op deze onderhandelingen en een 

gezamenlijke en eenduidige strategie uit te werken en de offensieve en 

defensieve belangen van de Belgische economie in kaart te brengen die niet 

per definitie gelijk zijn aan de belangen van de andere EU-lidstaten. Het VBO 

pleit in dit opzicht voor een globale aanpak die alle sectoren uit de Belgische 

economie ten goede komt.  
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4 Overgangsmaatregelen 

Van zodra artikel 50 geactiveerd wordt, start een onderhandelingsperiode 

van 2 jaar. Deze periode van twee jaar kan verlengd worden mits unanimiteit. 

Hoewel de details van de prioriteiten van het VK voor een toekomstige relatie 

na de Brexit nog niet volledig gekend zijn, stuurt de Britse regering wel aan op 

“een gedurfde en ambitieuze vrijhandelsovereenkomst met de EU”. Eveneens 

is de reactie van de Europese lidstaten hierop tot op heden nog niet bekend.  

In de veronderstelling dat de scheidingsonderhandelingen twee jaar in beslag 

nemen en dat de onderhandelingen voor een vrijhandelsakkoord meerdere 

jaren zullen duren (zoals het geval was bij de onderhandelingen van 

vrijhandelsakkoorden tussen de EU en andere partners) blijft een tijdspanne 

tussen de huidige situatie van volwaardig lidmaatschap en de toekomstige 

situatie als (geprivilegieerde) handelspartner. Het VBO pleit ervoor dat de 

onzekerheid voor de ondernemingen in deze overgangsperiode 

geminimaliseerd wordt alsook een te grote kloof tussen de huidige en 

toekomstige situatie vermeden wordt.  

Om deze onzekerheid en kloof te vermijden, bestaan er meerdere 

mogelijkheden waarvan de keuze zal afhangen van de gekozen strategie en 

houding van beide partners. Eén van deze mogelijkheden is dat er gekozen 

wordt voor een tijdelijk overgangsakkoord. Een andere optie bestaat erin de 

scheiding uit te stellen tot er een akkoord is voor de toekomstige relatie (door 

de unanimiteitsregel in te roepen) of op te schorten (door een clausule toe te 

voegen in het scheidingsakkoord).  

Wat de keuze ook mag zijn, voor het VBO is het belangrijk dat tijdens deze 

overgangsfase de belangrijke economische relaties tussen ons land en het 

VK op een efficiënte manier behouden kunnen blijven en een disruptie 

vermeden wordt. Ook moet de handel verlopen volgens afdwingbare 

rechtsregels en het principe van een level-playing-field en eerlijke 

concurrentie geëerbiedigd worden. Bovendien mag de overgangssituatie niet 

voordeliger zijn voor de Britten dan de huidige situatie als volwaardig lid, daar 

dit de onderhandelingspositie van de EU bij de onderhandelingen voor een 

toekomstige relatie kan ondermijnen.  

 

5 Toekomstige relatie 

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

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

handelsbalans opgebouwd. Voor heel wat sectoren en Belgische 

ondernemingen is het behouden van vlotte handelsstromen van cruciaal 

belang.  

De EU heeft tijdens de voorbije jaren reeds verschillende handelsakkoorden 

met belangrijke partners overal ter wereld gesloten (bv. met Zuid-Korea, 

Vietnam en Canada) en blijft het onderhandelen voor een verdere vrijmaking 
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van de wereldhandel (bv. met Japan en de VS). Het VBO rekent er dan ook op 

dat de EU na de Brexit de wil en ambitie toont om een alomvattend 

handelsakkoord te sluiten met het VK.  

Ook heeft de EU met heel wat omringende landen geprivilegieerde relaties 

zoals de landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte 

(namelijk Noorwegen, Liechtenstein en IJsland), bilaterale relaties hebben (bv. 

Zwitserland) of landen waarmee het een douane-unie vormt (bv. Andorra en 

Turkije). Mocht het VK willen toetreden tot één van deze bestaande 

geprivilegieerde partnerships – al lijkt dit momenteel niet het geval – rekenen 

we opnieuw op de goede wil van de EU en dit om de bestaande 

handelsrelaties zo veel mogelijk te behouden. 

Net zoals bij de onderhandelingen voor de scheiding, pleit het VBO er ook voor 

dat bij de onderhandelingen voor een toekomstige relatie er gekozen wordt 

voor een globale aanpak die de belangen van alle sectoren van onze 

economie behartigt.  

Wat de toekomstige relatie ook mag zijn, er moet over gewaakt worden dat 

een land niet beter af is buiten de Europese Unie dan erin. Dit om te 

vermijden dat er een domino-effect ontstaat en nog meerdere lidstaten ervoor 

kiezen om de EU te verlaten of uitzonderingen aanvragen waardoor een 

‘Europa à la carte’ ontstaat. Zo’n verdere economische desintegratie zou nog 

nefaster zijn voor de Belgische economie dan de Brexit. Uiteraard moeten we 

de EU niet samenhouden door een exit zeer moeilijk te maken, wel moet de 

EU bijeen gehouden worden doordat het lidmaatschap vele voordelen met zich 

meebrengt. 

De toekomstige relatie moet enerzijds de handel tussen de EU en het VK zo 

vlot mogelijk laten verlopen en anderzijds de goede werking van de 

Europese interne markt niet verstoren. Afhankelijk van de wensen en eisen 

van de Britten en de EU, zou een toekomstige handelsrelatie volgende 

principes1 moeten eerbiedigen: 

- Handel bevorderen in goederen en diensten zonder tarifaire en niet-

tarifaire belemmeringen, zowel voor wat betreft de in- als uitvoer;  

- Het vrij verkeer van goederen en diensten moet zich volledig baseren 

op de reglementering die van toepassing is voor de interne markt zoals 

gedefinieerd door de EU (cf. relatie EU/Zwitserland); 

- Handel voeren op basis van afdwingbare rechtsregels die een ‘level-

playing field’ en eerlijke concurrentie garanderen; 

- Een professionele mobiliteit toelaten zoals het transfereren van 

personeel tussen vestigingen op het Europese vasteland en het VK of 

bij grensoverschrijdende dienstverlening;  

                                                   

1 Deze principes kunnen afhankelijk van de wensen en eisen van beide partners en 
van de gevolgde strategie wijzigen en zijn niet exhaustief. 



 

> Pagina 5 van de memo van 20 januari 2017 

 

 

    
 

  

- Voldoende bescherming bieden van zowel bestaande als toekomstige 

intellectuele eigendomsrechten; 

- Voldoende investeringsbescherming bieden; 

- Samenwerking toelaten rond bepaalde Europees gefinancierde 

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

mits financiële bijdrage; 

- … 

Ook moet men erover waken dat de toekomstige relatie de vele bestaande 

geprivilegieerde partnerships tussen de EU en andere 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 

partners bijvoorbeeld op het vlak van bijdrage aan de Europese begroting, het 

overnemen of naleven van Europese regels en normen, het respecteren van 

de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, enz. wat het geval is voor 

een land als Noorwegen. 

 

6 De toekomst van de EU zonder de Britten 

6.1  Het vertrek van de Britten uit de EU zal op korte termijn een aantal 

praktische vragen met zich meebrengen in het bijzonder rond de vele 

doelstellingen die de EU zich oplegt. Zo stelt het VBO zich de vraag hoe de 

huidige doelstelling van een CO2-vermindering van 40% tegen 2030 zal 

verdeeld worden over de lidstaten nu de Britten er geen deel meer van 

uitmaken? Deze vraag stelt zich voor alle andere doelstellingen die werden 

vastgelegd voor de 28 lidstaten van de EU en waarvan de lasten worden 

verdeeld over de verschillende lidstaten. Ook zal moeten bekeken worden wat 

de potentiële impact zal zijn op quota’s afgesproken in vrijhandelsakkoorden. 

In dit kader pleit het VBO om het principe van rechtszekerheid te 

respecteren en de lasten niet zwaarder te maken dan ze nu al zijn. 

Bovendien moet erover gewaakt worden dat Europese lidstaten geen 

zwaardere lasten opgelegd krijgen in vergelijking met onze geprivilegieerde 

partners wat een concurrentieverstoring in de hand zou werken.  

Een ander praktisch probleem dat zich zal stellen is de financiering van de 

Europese begroting. Het vertrek van de Britten uit de EU, betekent dat het VK 

niet meer (of minstens veel minder) zal bijdragen aan de Europese begroting. 

De Britten dragen jaarlijks netto zo’n 7 miljard bij. Het VBO stelt dat de EU 

deze kwestie moet aangrijpen om de efficiëntie van haar werking verder te 

verhogen. Ook moet er overwogen worden om middelen te verschuiven 

richting begrotingsposten die de competitiviteit van onze economie 

versterken (bijvoorbeeld ‘Horizon2020’ voor O&O, ‘COSME’ voor kmo’s, 

‘Connecting Europe Facility’ voor energie, transport en digitale infrastructuur, 

enz). Wat vermeden moet worden, is dat de overige lidstaten meer moeten 

bijdragen om het begrotingsgat die de Britten achterlaten op te vullen.  
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6.2  Behalve de praktische gevolgen op korte termijn die het vertrek van 

een land uit de Unie met zich meebrengt, is het belangrijk dat de Europese 

leiders actie ondernemen om het Europees samenwerkingsproject op lange 

termijn te behouden. Immers, de Europese economische samenwerking is 

van cruciaal belang voor de Belgische economie. 

Zoals in de eerste memo aan de HLG vermeld, vindt het VBO dat de Brexit een 

wake-up call moet zijn voor de Europese politici en beleidsmakers en ze zich 

de vraag moeten durven stellen: Hoe is het zover kunnen komen? Het feit dat 

de bevolking, en niet alleen in het VK, minder en minder affiniteit heeft met de 

EU, heeft deels te maken met het feit dat de EU zich in het verleden met te 

veel mineure zaken bleef bemoeien – en vandaag de dag nog in zekere mate – 

maar ook omdat ze haar troeven te weinig uitspeelt.  

Om de bevolking en bedrijven dichter bij de EU te brengen, stelt het VBO twee 

aanbevelingen voor: Ten eerste, kan en mag de EU niet alles reglementeren. 

Voor het VBO moet Europa zich meer focussen op zijn kerntaken en de 

grote uitdagingen die op ons afkomen doeltreffend aanpakken. Het gaat dan 

over de tanende concurrentiekracht, handels- en investeringsakkoorden, de 

digitale revolutie, de convergentie van de nationale economieën, de hoge 

kosten en afhankelijkheid van energie en grondstoffen, de missing links inzake 

infrastructuur, de asielcrisis, enz. Ten tweede, moeten de EU en de overheden 

op nationaal en regionaal niveau beter communiceren over de tastbare 

voordelen voor de burgers in hun dagelijkse leven en de nodige 

hervormingen die vastgelegd worden op Europees niveau beter 

uitleggen, zonder de schuld bij de EU te leggen. Maar communicatie alleen is 

niet voldoende. Het is een Europa van resultaten dat telt. 

 

7 Opportuniteiten voor België 

Zoals reeds in de eerste memo aan de HLG beschreven, kan de Brexit – 

ondanks de vele negatieve repercussies – een aantal opportuniteiten met 

zich meebrengen, dit zowel op korte als lange termijn.  

België moet z’n troeven uitspelen om buitenlandse investeringen die in het 

VK gevestigd zijn aan te trekken. We denken hierbij aan bepaalde financiële 

activiteiten uit de ‘city’ of de activiteiten van multinationale ondernemingen die 

gevestigd zijn in het VK. Verschillende Europese landen/steden hebben reeds 

campagnes opgezet en beloftes gemaakt naar buitenlandse investeerders toe 

(bv. Frankfurt, Parijs, Amsterdam). 

Om succesvol investeerders aan te trekken, moet ons land volop blijven 

inzetten op broodnodige hervormingen. Door onder meer onze 

concurrentiekracht te versterken, onze arbeidsmarkt flexibeler te maken, de 

fiscaliteit te hervormen, innovatie te faciliteren en een verkeersinfarct te 

vermijden zal ons land als investeringshaven aantrekkelijker worden.  

In het VK zijn er ook een aantal Europese agentschappen gevestigd, met 

name het Europees Geneesmiddelenbureau en de Europese Bankautoriteit, 
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die na de Brexit een nieuwe thuisbasis op het Europese vasteland zullen 

moeten zoeken. Het zou voor België een grote meerwaarde betekenen mocht 

ons land deze instellingen kunnen huisvesten. Het VBO roept de regeringen 

in ons land op om zich voor te bereiden om deze instellingen aan te trekken 

(onder meer door op zoek te gaan naar een gepaste locatie en gebouw, een 

gepast regime uit te werken voor de medewerkers en hun gezin, enz.). Over de 

te volgen strategie om succesvol deze instellingen aan te trekken (bijvoorbeeld 

zich sterk profileren of eerder afwachten en zich later als alternatief naar voren 

te schuiven) spreekt het VBO zich niet uit. Ook hier is het belangrijk dat de 

verschillende regeringen in ons land een coherente en eenduidige strategie 

uitwerken. 

 

*         * 

* 
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