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Samenvatting

Aanleiding voor het advies

Op 1 mei jl. is de Europese Unie uitgebreid met tien nieuwe lidstaten. Thans zijn er nog 

vier landen die kandidaat-lidstaat zijn: Bulgarije, Roemenië, Kroatië en Turkije. De onder-

handelingen met de eerste twee landen zijn al in een ver gevorderd stadium; toetreding 

tot de EU is in beginsel voorzien in 2007. Kroatië voldoet volgens de Europese Raad aan 

de politieke toetredingscriteria van een functionerende democratische rechtstaat en de 

toetredingsonderhandelingen zullen begin 2005 beginnen.

Turkije is een ander verhaal. Het heeft sinds 1999 de status van kandidaat-lidstaat. In 

december 2004 zal de Europese Raad beslissen of het land aan de politieke toetsingscri-

teria voldoet en derhalve of toetredingsonderhandelingen kunnen worden begonnen. 

De Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA) van de SER 

wil in dit advies eigener beweging aandacht vragen voor belangrijke sociaal-economische 

vraagstukken die aan de toetreding van deze landen zijn verbonden. Daarbij ligt het 

accent in het advies op de toetreding van Turkije, omdat de besluitvorming over deze toe-

treding zich nog in een beginstadium bevindt. Bovendien is Turkije qua bevolking en 

oppervlakte de grootste kandidaat-lidstaat. Een laatste argument is dat in de publieke dis-

cussie de principiële en politieke aspecten de bovenhand voeren, waardoor sociaal-econo-

mische aspecten nu te weinig aandacht krijgen. 

Belangrijke aandachtspunten bij toetreding

De SER vindt het belangrijk dat een helder onderscheid wordt gemaakt tussen toetre-

dingsvoorwaarden, te stellen aan de kandidaat-lidstaten, en beleidsmatige en institutio-

nele uitbreidingsvoorwaarden waaraan de EU zelf moet voldoen. De toetredingsvoor-

waarden betreffen onder meer de implementatie van het acquis communautaire. Tot de 

politieke toetredingsvoorwaarden behoren ook de sociaal-economische grondrechten 

zoals verwoord in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, het Europees 

Sociaal Handvest en fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Bij de uitbreidingsvoorwaarden voor de EU gaat het om aanpassingen door de EU zelf: 

institutionele hervormingen die in het nieuwe grondwettelijke Verdrag tot uitdrukking 

komen alsmede om hervormingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid en in de 

structuurfondsen. Ook moet de te verwachten overdracht van middelen van het EU-bud-

get naar de nieuwe lidstaten worden ingepast in de bestaande budgettaire kaders.

Een belangrijk principe is dat voor het moment van toetreding elke kandidaat-lidstaat op 

zijn eigen merites en prestaties moet worden beoordeeld.

Bulgarije en Roemenië

De toetredingsonderhandelingen met beide landen verkeren al in een ver gevorderd sta-

dium. De Commissie ISEA vindt het van groot belang dat ten aanzien van deze landen 

wordt vastgehouden aan het principe dat elk land moet worden beoordeeld op basis van 
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de eigen merites en prestaties. Bulgarije heeft de afgelopen jaren in het toetredingspro-

ces op een aantal punten snellere vorderingen gemaakt dan Roemenië. Als Roemenië de 

opgelopen achterstand niet snel weet in te halen, dan moet volgens de Commissie ISEA 

een verschillende toetredingsdatum worden overwogen. 

Kroatië

De toetredingsonderhandelingen met Kroatië zullen in 2005 beginnen. De Europese 

Commissie wil de voortgang van de onderhandelingen wel afhankelijk stellen van de 

duurzaamheid van de politieke hervormingen in Kroatië en van de mate waarin het land 

vorm geeft aan de regionale samenwerking met de andere landen van het voormalige Joe-

goslavië. De Commissie ISEA is het daarmee eens. De regionale samenwerking vindt de 

Commissie ISEA belangrijk vanwege de economische en politieke ontwikkelingen in 

Kroatië en de andere landen in de regio en omdat het een opstap is voor de andere landen 

van de Westelijke Balkan naar integratie in de EU. Europese integratie begint immers bij 

marktopening en samenwerking met de eigen buurlanden.

Toetredingsonderhandelingen Turkije: vakbondsrechten 

Het ligt niet op de weg van de SER om te beoordelen of Turkije wel of niet voldoet aan de 

politieke voorwaarden voor het openen van toetredingsonderhandelingen. Wel consta-

teert het advies dat de vakbondsvrijheid ernstig tekortschiet. Naar het oordeel van de 

Commissie ISEA betekent dit dat de Turkse wetgeving volledig in lijn moet worden 

gebracht met de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor de vak-

bondsvrijheid en het recht op collectieve onderhandelingen voordat de toetredings-

onderhandelingen feitelijk kunnen worden geopend.

Geen bezwaren tegen mogelijke toetreding als Turkije doorgaat met hervormingen

Toetreding tot de Europese Unie vereist van Turkije naast de juiste overname van het 

acquis en het respect voor mensenrechten en vakbondsvrijheid, de handhaving van de 

macro-economische stabiliteit, de versterking van de juridische en bestuurlijke capaci-

teit, en het terugdringen van de wijdverbreide corruptie. Hiervoor zijn verdere hervor-

mingen in Turkije noodzakelijk. Het openen van toetredingsonderhandelingen moet dan 

ook vooral in functie van de voortgang van deze hervormingsprocessen worden bezien. 

Ervan uitgaande dat Turkije het programma van structurele hervormingen consequent 

voortzet, bestaan er vanuit sociaal-economisch perspectief geen zwaarwegende bezwa-

ren tegen een mogelijke toetreding op termijn tot de EU.

 

Voor de inschatting van de mogelijke sociaal-economische gevolgen van een eventuele 

toetreding is in het advies gekeken naar:

• De effecten van verdere handelsintegratie voor groei en werkgelegenheid in Turkije 

en de EU.

• De effecten van het vrijmaken van het werknemersverkeer met Turkije.

• De consequenties van de Turkse toetreding voor de EU-begroting. 
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De baten van verdere handelsintegratie zijn voor Turkije het grootst. De bestaande schat-

tingen over de effecten van verdere handelsintegratie zijn te beschouwen als minimum-

schattingen omdat geen rekening is gehouden met mogelijke schaaleffecten en dynami-

sche effecten die uitgaan van een groei van de buitenlandse investeringen. Het is echter 

moeilijk de omvang van deze effecten in te schatten. Een en ander zal sterk afhangen van 

de kwaliteit van het beleid en de instituties in Turkije zelf. Als Turkije erin slaagt de cor-

ruptie te verminderen, zal dit substantiële positieve gevolgen hebben voor zowel Turkije 

als de EU. 

Gezien de inkomensverschillen tussen de EU en Turkije zal vrijmaking van het werknemers-

verkeer na de toetreding van Turkije tot een aanzienlijke stroom migranten leiden. Deze 

stroom zal zich waarschijnlijk vooral richten op de lidstaten die al een omvangrijke 

Turkse gemeenschap kennen (Duitsland, en in veel mindere mate Nederland). Voor mas-

samigratie hoeft echter niet te worden gevreesd. Het verwachte aantal migranten zal op 

termijn ongeveer gelijk zijn aan het aantal migranten dat uit de nieuwe lidstaten uit Mid-

den- en Oost-Europa komt.

Aangezien de toetreding van Turkije nog minstens tien jaar verder ligt, is het moeilijk te 

zeggen wat de effecten van de toestroom op termijn voor de arbeidsmarkt of de sociale-

zekerheidsstelsels zullen zijn. Om meer zicht te krijgen op de omvang en mogelijke effec-

ten van de vrijmaking van het werknemersverkeer verdient het aanbeveling de effecten 

voor de arbeidsmarkt en de socialezekerheidsstelsels van de recente instroom van werk-

nemers uit de nieuwe lidstaten in de EU de komende jaren nauwlettend te volgen. Op 

grond daarvan kan dan tijdig voor toetreding EU-breed een overgangsregime worden ont-

wikkeld dat de vrijmaking van het werknemersverkeer met Turkije in goede banen kan 

leiden. Het is niet nodig en nuttig daarop vooruitlopend nu al conclusies te trekken. 

Ten slotte de gevolgen voor de EU-begroting. Die gevolgen hangen vooral af van de uitgaven 

voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en voor de structuurfondsen, waarvan 

thans nog onzeker is hoe zij er in de toekomst uit zullen zien. Wel betekent dit volgens 

de Commissie ISEA dat er bijvoorbeeld minder middelen uit het structuurfonds naar de 

rijke lidstaten moeten vloeien en meer naar de arme lidstaten. Naar verwachting zal de 

netto-overdracht in de orde van grootte van 0,1 tot 0,15 procent van het EU-bbp liggen. De 

Turkse toetreding kan en moet dus binnen het kader van het eigenmiddelenplafond wor-

den gefinancierd.

Toetredingsstrategie Turkije

Een goede voorbereiding van Turkije op de toetreding vereist dat de nodige tijd wordt 

genomen voor het toetredingsproces. Politieke druk om tot een snelle afronding te 

komen moet zoveel mogelijk worden vermeden. Hierin past ook niet het noemen van een 

toetredingsdatum. Maar als de Europese Raad besluit de onderhandelingen te openen, 

moet Turkije een reëel perspectief op toetreding blijven houden. Kortom: het toetredings-

proces mag voor Turkije geen race zonder finish worden, maar die race moet niet met een 

valse start beginnen. En de race moet vervolgens niet verstoord worden door een tussen-
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tijdse wijziging van het parcours of door naderhand de finishlijn te verleggen. Het is aan 

Turkije om het uitgezette traject naar EU-toetreding conform de geldende regels af te leg-

gen.

Juist omdat het toetredingsproces een lange reeks van jaren zal nemen is het zaak opeen-

volgende fasen van dat proces helder te markeren en te blijven onderscheiden. Op sociaal-

economisch terrein biedt de bestaande douane-unie tussen Turkije en de EU nuttige aan-

knopingspunten voor het opzetten en inrichten van een goede toetredingsstrategie.



11

A D V I E S



12



13

.

.

1 Inleiding

1.1 De uitbreiding van de EU: een voortgaand proces

Na een voorbereidingsproces dat een jaar of tien heeft genomen, is de Europese Unie (EU) 

op 1 mei jl. uitgebreid met tien lidstaten. Naast de 25 lidstaten kent de EU momenteel vier 

kandidaat-lidstaten: Bulgarije, Roemenië, Kroatië en Turkije.

Bulgarije en Roemenië behoren eigenlijk nog tot de jongste uitbreidingsronde. De toetre-

dingsonderhandelingen verkeren in een vergevorderd stadium. Voor het einde van het 

jaar moet worden bezien of de onderhandelingen kunnen worden afgerond zodat de toe-

treding begin 2007 kan plaatsvinden.

Kroatië heeft in juni 2004 de status van kandidaat-lidstaat verworven. De Europese Raad 

heeft bovendien vastgesteld dat het land aan de politieke toetredingscriteria voldoet en 

dat de toetredingsonderhandelingen begin 2005 zullen worden geopend.

De Europese Raad heeft al eerder Turkije de status van kandidaat-lidstaat toegekend. In 

december 2004 zal hij op grond van een toetsing aan de politieke toetredingscriteria 

besluiten of op korte termijn toetredingsonderhandelingen kunnen worden geopend (die 

overigens naar verwachting nog vele jaren zullen duren).

Naast deze vier kandidaat-lidstaten is er ook een groep van landen die tot de potentiële 

kandidaat-lidstaten worden gerekend (en waarvoor toetreding tot de EU op langere ter-

mijn aan de orde kan zijn). Het gaat dan met name om landen van de Westelijke Balkan 

(Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië & Montenegro en Macedonië). 

Sinds 1993 hebben de SER en zijn Commissie Internationale Sociaal-Economische Aange-

legenheden (ISEA) hun betrokkenheid bij het onlangs afgesloten uitbreidingsproces in 

een reeks adviezen tot uitdrukking gebracht. Daarop voortbouwend wil de SER Commis-

sie ISEA in dit advies eigener beweging aandacht vragen voor een aantal belangrijke 

sociaal-economische vraagstukken die verbonden zijn aan de komende toetredingen. 

Daarbij ligt het accent op de toetreding van Turkije, en wel om een drietal redenen:

• Vanwege de fase waarin de besluitvorming over toetreding zich nu bevindt, waardoor 

in beginsel nog ruimte bestaat om met bepaalde aandachtspunten rekening te 

houden.

• Vanwege de schaalgrootte: gemeten naar bevolkingsaantal (nu 65 miljoen en nog snel 

groeiend) en naar oppervlakte is Turkije veruit de grootste kandidaat-lidstaat. Daar-

door zijn de gevolgen van de toetreding van dit land voor de EU in potentie ook het 

grootst.

• Vanwege de huidige concentratie in de publieke discussie op de principiële en poli-

tieke aspecten ervan, waardoor sociaal-economische aspecten nu te weinig aandacht 

krijgen. 
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Dat de publieke discussie over de toetreding van Turkije zich sterk richt op de politieke 

aspecten ervan is heel begrijpelijk en zeker terecht. De beslissing om de toetredingson-

derhandelingen met Turkije te openen hangt af van de vraag of Turkije voldoet aan de 

politieke toetredingscriteria. Daarnaast is feitelijk van begin af aan de strategische posi-

tie van Turkije – als westerse bondgenoot in en bruggenbouwer naar de islamitische 

wereld – een belangrijke overweging geweest in de relatie tussen de EU en Turkije. Tege-

lijkertijd kan worden vastgesteld dat in het publieke debat over de toetreding van Turkije 

vaak verschillende kwesties door elkaar lopen. De Commissie ISEA vindt het belangrijk 

dat de verschillende politieke en principiële vragen die rond de toetreding van Turkije 

spelen helder worden onderscheiden en duidelijk worden beantwoord.

Het ligt niet op de weg van de SER om te beoordelen of Turkije voldoet aan de politieke 

voorwaarden voor het openen van toetredingsonderhandelingen. Aan die politieke cri-

teria zijn overigens wel aspecten verbonden – zoals de waarborgen voor sociale grond-

rechten, waaronder vakbondsvrijheid – die bepalend zijn voor de sociaal-economische 

verhoudingen en waarvoor de Commissie ISEA nadrukkelijk aandacht wil vragen. Vervol-

gens wil dit advies de sociaal-economische en financiële gevolgen van de toetreding, 

zowel voor de EU als voor Turkije, in kaart brengen en gericht aandacht vragen voor 

bepaalde knelpunten die zich op dit terrein voordoen.

1.2 Opbouw van het advies

Hoofdstuk 2 schetst het kader dat de EU respectievelijk de SER hanteert bij de beoordeling 

van vraagstukken van uitbreiding van en toetreding tot de EU. Hoofdstuk 3 belicht vervol-

gens de belangrijkste vraagstukken die de komende tijd aan de orde zijn met betrekking 

tot de verschillende kandidaat-lidstaten (Bulgarije, Roemenië, Kroatië en Turkije).

De daaropvolgende hoofdstukken gaan dieper in op de sociaal-economische aspecten van 

de toetreding van Turkije. Hoofdstuk 4 gaat in op de sociaal-economische gevolgen van 

een eventuele toetreding van Turkije. In hoofdstuk 5 wordt nagegaan welke belangrijke 

knelpunten zich op het sociaal-economische vlak bij de toetreding van Turkije voordoen. 

Op grond daarvan worden aandachtspunten voor de toetredingsonderhandelingen gefor-

muleerd. Hoofdstuk 6 bevat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

Het advies is voorbereid door de werkgroep Internationale Zaken van de Commissie ISEA 

(zie voor de samenstelling van de commissie en haar werkgroep bijlage 1). De Commissie 

ISEA heeft het advies vastgesteld in haar vergadering van 7 oktober 2004, onder voorbe-

houd van het verwerken van actuele informatie uit de daags tevoren verschenen rappor-

tages en voorstellen van de Europese Commissie1 en onder voorbehoud van achterban-

raadpleging door de betrokken organisaties. Deze raadpleging is op 8 november 2004 

afgerond.

1 Het gaat daarbij om de Regular Reports 2004 over de verschillende kandidaat-lidstaten, de aanbeveling over de

vorderingen van Turkije naar toetreding (COM(2004) 656) en het strategiedocument over het uitbreidingsproces 

(COM(2004) 657). 
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2 Uitgangspunten voor de beoordeling van komende 
toetredingen

2.1 Inleiding

Paragraaf 2.2 geeft de voorwaarden weer die de EU hanteert voor de toetreding van 

nieuwe lidstaten en voor het openen van toetredingsonderhandelingen met kandidaat-

lidstaten. Paragraaf 2.3 schetst een aantal belangrijke vraagstukken die bij de SER-advi-

sering over de jongste uitbreidingsronde naar voren zijn gekomen en die ook in de 

komende uitbreidingsronde de nodige aandacht vragen. Enkele van deze vraagstukken 

worden in de twee daaropvolgende paragrafen nader uitgewerkt. Paragraaf 2.4 vraagt 

aandacht voor een aantal meer specifieke sociaal-economische knelpunten op weg naar 

toetreding. In paragraaf 2.5 verschuift de aandacht naar de uitbreidingsvoorwaarden, dat 

wil zeggen naar de gevolgen van een verdere uitbreiding voor de EU zelf.

2.2 Voorwaarden voor toetreding tot de EU

Artikel I-1, lid 2 van het nieuwe grondwettelijke Verdrag voor Europa bepaalt: “De Unie 

staat open voor alle Europese staten die haar waarden eerbiedigen en zich ertoe verbin-

den deze gezamenlijk uit te dragen.” Deze waarden worden in artikel I-2 omschreven als 

“eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat 

en eerbiediging van de mensenrechten” en in verband gebracht met “een samenleving 

die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaar-

digheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen”.

De procedure voor toetreding tot de Unie is vastgelegd in artikel I-58. Voor de beoordeling 

van lidmaatschapsaanvragen heeft de Europese Raad van Kopenhagen (december 1993) 

drie criteria vastgelegd1:

• Het politieke criterium. Stabiele instellingen die de democratie, de rechtsorde, de men-

senrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen;

• Het economische criterium. Dit bestaat uit twee onderdelen: het bestaan van een func-

tionerende markteconomie en het vermogen om de concurrentiedruk en de markt-

krachten binnen de EU het hoofd te bieden;

• Het vermogen om de verplichtingen van het lidmaatschap op zich te nemen (overname en daad-

werkelijke implementatie van het acquis communautaire). Een en ander impliceert dat 

de doelstellingen van een politieke, economische en monetaire unie worden onder-

schreven.

1 Europese Raad van Kopenhagen ( juni 1993), Conclusies van het voorzitterschap, punt 7.
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De Europese Raad van Luxemburg (december 1997) heeft bepaald dat toetredingsonder-

handelingen met kandidaat-lidstaten pas kunnen worden gestart als aan de politieke

criteria is voldaan2. De economische criteria en het vermogen om de Verdragsverplich-

tingen op zich te nemen moeten volgens de Europese Raad van Luxemburg beoordeeld 

worden op ‘een toekomstgerichte en dynamische wijze’ 3. Voor de uiteindelijke toetre-

ding is het natuurlijk wel vereist dat kandidaat-lidstaten aan alle criteria voldoen. 

2.3 Belangrijke aandachtspunten voor de SER

Vanuit een positieve grondhouding ten aanzien van de toetreding van Midden- en Oost-

Europese landen tot de EU heeft de SER respectievelijk zijn Commissie ISEA in een reeks 

adviezen4 aandacht gevraagd voor verschillende vraagstukken en wenselijkheden, waar-

onder:

• Het helder onderscheiden van toetredingsvoorwaarden (te stellen aan kandidaat-lid-

staten) en uitbreidingsvoorwaarden (beleidsmatige en institutionele hervormingen 

die de EU zelf moet doorvoeren): voor elke kandidaat-lidstaat moeten de eigen presta-

ties in de daadwerkelijke implementatie van het acquis communautaire het moment 

van toetreding bepalen.

• Het handhaven van een balans tussen het politiek wenselijke en het sociaal-econo-

misch mogelijke, en tussen de snelheid en de kwaliteit van het uitbreidingsproces. 

Daardoor moeten overgangsregelingen die voor bepaalde onderdelen van het acquis 

nodig zijn, in tijdsduur en reikwijdte beperkt kunnen blijven. Bij de keuze van het 

moment van toetreding moeten de gevolgen voor de interne markt zwaar wegen. 

Daarom is het ook niet verstandig om al vroegtijdig een toetredingsdatum vast te 

leggen.

• Diverse specifieke sociaal-economische knelpunten voor toetreding van kandidaat-

lidstaten, zoals tekortkomingen in de bestuurlijke en juridische infrastructuur en het 

ontbreken van evenwichtige arbeidsverhoudingen met een volwaardige inbreng van 

sociale partners (zie verder paragraaf 2.4).

• Het krachtig ondersteunen van de kandidaat-lidstaten bij hun streven de weg naar 

toetreding zo snel en doelgericht mogelijk af te leggen, vooral door een duidelijke

toetredingsstrategie en door het beschikbaar stellen van voldoende technische en 

financiële steun.

• De vrijmaking van het werknemersverkeer met de nieuwe lidstaten5.

2 Europese Raad van Luxemburg (december 1997), Conclusies van het voorzitterschap, punt 25.

3 Ibid.

4 Zie de adviezen: Sociaal-economische betrekkingen met Midden- en Oost-Europa (publicatienr. 93/16), Uitbreiding en 

verdere ontwikkeling Europese Unie (publicatienr. 95/09), Agenda 2000: de uitbreiding en financiering van de Europese 

Unie (publicatienr. 98/04) en Uitbreiding van de EU met Midden- en Oost-Europese landen (publicatienr. 99/16). Insti-

tutionele hervormingen – mede met het oog op de uitbreiding – worden besproken in de adviezen Conventie over

de toekomst van Europa (publicatienr. 03/01) en Van Conventie naar Intergouvernementele Conferentie (publicatie-

nr. 03/09).

5 SER-advies Arbeidsmobiliteit in de EU, publicatienr. 01/04, inz. hfst. 7.
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• Het tijdig ter hand nemen door de EU van de benodigde institutionele en beleidsma-

tige hervormingen (zie verder paragraaf 2.5).

2.4 Enige specifieke sociaal-economische aandachtspunten 

2.4.1 Inleiding

Dit advies richt zich op belangrijke sociaal-economische aspecten van de komende toetre-

dingen. Op deze plaats wordt nader ingegaan op de operationalisering van het economi-

sche criterium voor toetreding (zie paragraaf 2.4.2) alsmede op een aantal specifieke 

kwesties die liggen op het raakvlak van de politieke en de economische criteria. Daarbij 

gaat het om:

• De sociaal-economische grondrechten en de vakbondsvrijheid (paragraaf 2.4.3).

• De sociale dialoog als onderdeel van het acquis communautaire (paragraaf 2.4.4).

• De kwaliteit en capaciteit van bestuur en rechtspraak en het terugdringen van corrup-

tie (paragraaf 2.4.5).

2.4.2 Operationalisering van het economische criterium

Het economische criterium voor toetreding valt, zoals al aangegeven, in twee onderdelen 

uiteen: het bestaan van een functionerende markteconomie en het vermogen om de con-

currentie en de marktkrachten binnen de EU het hoofd te bieden. Tabel 2.1 geeft aan hoe 

de Europese Commissie de tweedeling hanteert in de periodieke voortgangsrapportages 

over de stand van voorbereiding in de kandidaat-lidstaten. Het economische criterium 

betreft in hoofdzaak de aanbodzijde van de economie; voor de vraagzijde zijn vooral de 

deelcriteria mededingingsbeleid en stabiel rechtskader (waaronder ook consumentenbe-

scherming valt) van belang.  

tabel 2.1 Operationalisering economische deelcriteria door de Europese Commissie

Deze rangschikking van de economische deelcriteria is nogal gekunsteld. Zo zou het 

meer voor de hand liggen om het mededingingsbeleid als toetssteen voor een functio-

nerende markteconomie te beschouwen (en dus in de linkerkolom op te nemen).

Verder is een aantal elementen in de kolom ‘concurrentiekracht’ – zoals de omvang en 

kwaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad – niet terug te voeren op bepalingen in het 

Functionerende markteconomie Concurrentiekracht

Liberalisering prijzen en buitenlandse handel Omvang en kwaliteit fysiek en menselijk kapitaal

Belemmeringen voor markttoetreding Arbeidsmarktbeleid

Stabiel rechtskader Mededingingsbeleid

Macro-economische stabiliteit Herstructurering bedrijven

Brede consensus uitgangspunten beleid Integratie met de EU

Privatisering Aandeel en dynamiek mkb
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Verdrag6. Het is evident dat tekortkomingen in de fysieke infrastructuur voor kandidaat-

lidstaten een handicap vormen en de daadwerkelijke marktintegratie belemmeren. De 

vraag is volgens de SER echter of een ontoereikende fysieke infrastructuur een valide 

argument kan zijn om de toetreding van een land uit te stellen7. Binnen de huidige Unie 

worden immers geen eisen gesteld aan de voorraad infrastructuur van een lidstaat: wel 

worden financiële middelen ter beschikking gesteld om deze te verbeteren. Dit criterium 

lijkt vooral bedoeld om kandidaat-lidstaten ‘tegen zichzelf in bescherming te nemen’. 

Daarmee dreigt de EU voorwaarden voor toetreding te stellen die verder gaan dan het 

acquis. Dat zou niet gerechtvaardigd zijn.

2.4.3 Het domein van sociaal-economische grondrechten en vakbondsvrijheid

Het SER-advies Sociaal-economische grondrechten in de EU (publicatienr. 00/07) schetst de ont-

wikkeling van een gemeenschappelijk domein van grondrechten in Europa. Hiertoe 

behoren naast het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM) ook het Europees Sociaal Handvest (ESH) en een aantal ‘grondrechte-

lijke’ verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Deze IAO-verdragen 

betreffen de volgende fundamentele beginselen en rechten bij arbeid:

• het verbod op / de afschaffing van dwangarbeid (IAO-verdrag nr. 29 en 105);

• het verbod op kinderarbeid / de minimumleeftijd voor arbeid (IAO-verdrag nr. 138

en 182);

• het recht op vereniging en het recht op vrije onderhandelingen (IAO-verdrag nr. 87

en 98);

• het verbod op discriminatie in beroep en beroepsuitoefening (IAO-verdrag nr. 110

en 111).

De bovengenoemde grondrechten zijn ook opgenomen in het Handvest van de grond-

rechten van de Europese Unie dat deel II vormt van het grondwettelijke Verdrag voor 

Europa. Dat geldt onder meer voor het recht van vergadering en vereniging en voor het 

recht op collectieve onderhandelingen en op collectieve actie (zie kader). Bovendien 

bepaalt artikel I-9 (lid 2) dat de EU toetreedt tot het EVRM.

De bepalingen van het Handvest binden de EU-instellingen; zij zijn alleen dan gericht op 

de lidstaten wanneer zij het recht van de EU ten uitvoer brengen (zie art. I-9 alsmede

II-111 e.v.). Daarmee blijft het van belang om als voorwaarde voor toetreding tot de EU van 

6 De basiselementen van ‘functionerende markteconomie’ zijn te herleiden tot de bepalingen in het Verdrag over de 

doelstellingen van het economisch en monetair beleid (Artikel III-177). Dit bepaalt dat het beleid van de Unie en de 

lidstaten wordt gevoerd onder eerbiediging van het beginsel van een openmarkteconomie met vrije mededinging. 

De derde alinea zegt dat het optreden van de Unie en de lidstaten het grondbeginsel van macro-economische stabi-

liteit eerbiedigt (stabiele prijzen, gezonde overheidsfinanciën en monetaire condities en een stabiele betalingsba-

lans).

7 SER-advies Agenda 2000: de uitbreiding en de financiering van de EU, publicatienr. 98/04, Den Haag 1998, p. 32.
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kandidaat-lidstaten te verlangen dat zij partij zijn bij zowel het EVRM als het ESH én bij 

alle ‘grondrechtelijke IAO-verdragen’, met alles wat daarbij hoort8.

2.4.4 De sociale dialoog en het acquis communautaire

De SER heeft in de aanloop naar de jongste EU-uitbreiding vastgesteld dat het scheppen 

van evenwichtige arbeidsverhoudingen, met een volwaardige inbreng van beide sociale 

partners, een grote opgave is in landen waar het beleid tientallen jaren eenzijdig door de 

overheid is bepaald en opgelegd9. Dit geldt zowel voor de kandidaat-lidstaten als voor de 

meeste landen die eerder dit jaar tot de EU zijn toegetreden.

De sociale dialoog brengt tot uitdrukking dat er naast een politieke democratie ook 

behoefte is aan vormen van maatschappelijke democratie (en aan een goede interactie 

tussen beide sferen van democratie). Voor een effectieve nationale sociale dialoog is een 

verdere ontwikkeling van onafhankelijke, representatief te achten organisaties van werk-

gevers en werknemers nodig. Het is primair aan die nationale organisaties om een goed 

stelsel van arbeidsverhoudingen op te bouwen. Op basis van hun praktische ervaring met 

diverse, verder ontwikkelde stelsels van arbeidsverhoudingen kunnen transnationale 

ondernemingen uit de EU via hun vestigingen in de kandidaat-lidstaten (en in de nieuwe 

lidstaten) daaraan ook een heel nuttige bijdrage leveren.

8 SER Commissie ISEA, Advies Sociaal-economische grondrechten in de EU, publicatienr. 00/07. Deze verplichting dient 

uiteraard ook voor de huidige lidstaten te gelden.

Het recht op vereniging en collectieve onderhandelingen in het nieuwe 
Verdrag

Artikel II-72 De vrijheid van vergadering en vereniging (eerste lid)

Eenieder heeft op alle niveaus, met name op politiek, vakverenigings- en maat-

schappelijk gebied, het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrij-

heid van vereniging, hetgeen mede omvat eenieders recht, ter bescherming van 

zijn belangen samen met anderen vakverenigingen op te richten of zich daarbij 

aan te sluiten.

Artikel II-88 Het recht op collectieve onderhandelingen en op collectieve actie

Werkgevers en werknemers en hun respectieve organisaties hebben overeen-

komstig het recht van de Europese Unie en de nationale wetgevingen en praktij-

ken het recht, op passende niveaus collectief te onderhandelen en collectieve 

arbeidsovereenkomsten te sluiten, alsmede, in geval van belangenconflicten, 

collectieve actie te ondernemen ter verdediging van hun belangen, met inbegrip 

van staking.

9 SER Commissie ISEA, Advies Europese Sociale Dialoog, publicatienr. 98/18, inz. pp. 33-35.
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De sociale dialoog vormt onderdeel van het acquis communautaire. In hoeverre kan dit 

onderdeel ook als effectieve toetredingsvoorwaarde worden gehanteerd?

Het ontbreken van een nationale sociale dialoog kan moeilijk als belemmering voor toe-

treding gelden, zolang het het vermogen om het sociale beleid van de EU te implemente-

ren niet in de weg staat. Immers: binnen de EU zijn er voorbeelden van het goeddeels ont-

breken van een (geïnstitutionaliseerde) nationale sociale dialoog (Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland) en van een wel geïnstitutionaliseerde, maar weinig effectieve sociale dialoog 

(Frankrijk). Dat maakt het buitengewoon lastig om terzake van de vormgeving van de 

nationale arbeidsverhoudingen verdergaande eisen te stellen dan die welke bijvoorbeeld 

uit fundamentele verdragen van de IAO voortvloeien en ook in het Handvest van de 

grondrechten van de EU zijn vastgelegd.

Daarentegen valt aan het Verdrag een duidelijke verplichting voor lidstaten te ontlenen 

om mee te werken aan de ontwikkeling van de Europese sociale dialoog. Deze moet kun-

nen wortelen in de verschillende nationale arbeidsverhoudingen10.

2.4.5 De kwaliteit en capaciteit van bestuur en rechtspraak

De kwaliteit en capaciteit van de bestuurlijke en juridische infrastructuur bepaalt in 

belangrijke mate het vermogen het acquis communautaire om te zetten in nationale wetge-

ving en beleid, en dit vervolgens ook daadwerkelijk te handhaven. In het verlengde daar-

van bepalen de kwaliteit van de rechtsstaat en van het bestuurlijke vermogen mede in 

hoeverre een land ook – bijvoorbeeld via buitenlandse investeringen – de vruchten van 

verdergaande integratie in de EU kan plukken. Knelpunten op dit vlak kunnen hardnek-

kig en moeilijk te verhelpen zijn11.

Een belangrijk punt van zorg in dit verband is de wijdverbreide corruptie in lidstaten 

(zowel ‘oude’ –  zoals Griekenland – als ‘nieuwe’ – zoals Polen) en in kandidaat-lidstaten. 

In het bijzonder Roemenië en Turkije scoren slecht op de zogeheten Corruption Percep-

tion Index van Transparency International12. 

Het (toetredingsproces tot het) EU-lidmaatschap leidt niet vanzelf tot terugdringing van 

corruptie. In het licht van de slechte scores van kandidaat-lidstaten is het de vraag of in 

het toetredingsproces niet scherpere eisen aan de bestrijding van corruptie moeten wor-

den gesteld. Dit zou dan moeten worden ingebed in een striktere aanpak over de hele 

linie in de EU, naar alle lidstaten. Een dergelijk meer generiek beleid zou ten minste drie 

elementen moeten bevatten13:

10 Zie ook: Mededeling van de Europese Commissie, Partnership for change in an enlarged Europe – Enhancing the

contribution of the European social dialogue, COM(2004) 557, Brussel, 12-8-2004. 

11 Vgl. WRR, Naar een Europabrede Unie, Rapport nr. 59, Den Haag 2001, inz. pp. 76-92.

12 Johann Graf Lambsdorff, Background Paper to the 2003 Corruption Perception Index, University of Passau, September 

2003, grafiek 2 (zie ook bijlage 3).
13 Quentin Reed, Corruption and the EU-accession process: who is better prepared?, in: Transparency International,

Global Corruption Report 2004, London 2004, pp. 121-128.
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• Druk op oude, nieuwe en kandidaat-lidstaten om toe te treden tot de belangrijkste 

bestaande internationale conventies over de bestrijding van corruptie (zoals de Group 

of States against Corruption van de Raad van Europa, waartoe Turkije overigens 

onlangs is toegetreden).

• Toepassen van de opencoördinatiemethode op dit terrein als onderdeel van de goede 

werking van de interne markt (benchmarking, best practices, peer pressure door naming en 

shaming).

• Scherpere controle op de besteding van de Europese landbouw- en structuurgelden in 

de oude en nieuwe lidstaten.

2.5 Institutionele en beleidsmatige hervormingen door de EU

2.5.1 Inleiding

Hierboven is al het onderscheid tussen toetredingsvoorwaarden (voor kandidaat-lidsta-

ten) en uitbreidingsvoorwaarden (voor de EU zelf) gemarkeerd. Voor het welslagen van 

uitbreidingen van de EU is het nodig dat de EU zowel institutionele als beleidsmatige her-

vormingen doorvoert. Paragraaf 2.5.2 belicht de meest relevante institutionele hervor-

mingen die in het nieuwe grondwettelijke Verdrag zijn opgenomen. Paragraaf 2.5.3 gaat 

over de hervorming van takken van Europees beleid die vooral met financiële middelen 

ten laste van de EU-begroting worden gevoerd: het landbouwbeleid en het structuur-

(fondsen)beleid. In het verlengde daarvan schetst paragraaf 2.5.4 de budgettaire kaders 

voor de komende uitbreidingen.

2.5.2 Institutionele hervormingen in het nieuwe grondwettelijke Verdrag

De 25 lidstaten hebben in juni 2004 overeenstemming bereikt over een nieuw grondwet-

telijk Verdrag dat na ratificatie door elk van de lidstaten in werking kan treden. Dit Ver-

drag zet flinke stappen vooruit naar meer slagvaardigheid, democratie en transparantie 

in de EU. Het Verdrag is zeker niet volmaakt en blijft ook achter bij de uitkomsten van de 

Conventie en de verwachtingen van de SER14. Het vormt evenwel zonder meer een sub-

stantiële verbetering ten opzichte van de bestaande verdragen. 

Belangrijke verbeteringen betreffen de verruiming van de meerderheidsbesluitvorming 

(gekoppeld aan co-decisie door het Europees Parlement) en de nieuwe omschrijving van 

een gekwalificeerde meerderheid. Het grondwettelijke Verdrag (art. I-25) definieert een 

gekwalificeerde meerderheid als ten minste 55 procent van de lidstaten (met een mini-

mum van 15) die tevens ten minste 65 procent van de bevolking van de EU omvat. Daarbij 

geldt bovendien dat een blokkerende minderheid ten minste vier lidstaten moet tellen.

14 Zie: SER Commissie ISEA, Advies Van Conventie naar Intergouvernementele Conferentie, op.cit.
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Ten opzichte van de huidige regels en die van het Verdrag van Nice houdt de nieuwe defi-

nitie een aanzienlijke verruiming in van de mogelijkheden om een gekwalificeerde meer-

derheid te vormen. Dat is essentieel om de EU in staat te stellen haar beleid en haar regels 

steeds weer aan de eisen van de tijd aan te passen. De besluitvaardigheid kan ook bij een 

verdere uitbreiding van de EU redelijk op peil blijven (zie kader).

Een knelpunt is echter dat de nieuwe regels voor vaststelling van een gekwalificeerde 

meerderheid pas in november 2009 van kracht worden. Tussen november 2004 en novem-

ber 2009 gelden de veel restrictievere regels van het Verdrag van Nice.

2.5.3 Hervormingen van EU-beleid met budgettaire middelen

De noodzakelijke beleidsmatige hervormingen hebben vooral betrekking op het gemeen-

schappelijk landbouwbeleid (GLB) en het structuurfondsenbeleid. Deze twee beleidsvel-

den zijn samen goed voor ongeveer 85 procent van de uitgaven op de EU-begroting.

Invloed op besluitvaardigheid

De invloed van besluitvormingsregels op de besluitvaardigheid kan worden 

gekwantificeerd door uit te gaan van meerderheidsbesluitvorming over een wil-

lekeurig onderwerp, waarbij de verdeling van de stemmen voor en tegen over de 

lidstaten door het toeval (een dobbelsteen bijv.) wordt bepaald. Dan kan worden 

berekend in hoeveel procent van de gevallen de voor besluitvorming benodigde 

gekwalificeerde meerderheid wordt gerealiseerd.

Terugblikkend zien we dat de kans op het voldoen aan de vereisten van een 

gekwalificeerde meerderheid met elke uitbreiding van de EU terugliep: van

21,9 procent voor de EG-6, naar 14,7 procent voor de EG-9, 9,8 procent voor de

EG-12 en 7,8 procent voor de EU-15. De uitbreiding naar 25 lidstaten doet deze 

kans zelfs teruglopen naar 2,8 procent. De besluitvormingsregels van het Ver-

drag van Nice bieden nauwelijks meer ruimte voor besluitvaardigheid (3,6 pro-

cent voor de EU-25 en 2,1 procent voor de EU-27, na de toetreding van Bulgarije 

en Roemenië). Het grondwettelijke Verdrag brengt de kans op meerderheids-

besluitvorming weer op een hoger niveau: 10,1 procent voor de EU-25 en 12,9 

procent voor de EU-27. De toetreding van Turkije als 28e lidstaat zal betrekkelijk 

weinig invloed op de besluitvaardigheid hebben: de kans op besluitvorming 

daalt dan naar 11,2 procent.

Overigens zou de formule van de Conventie (50 procent van de lidstaten met

60 procent van de bevolking) de besluitvaardigheid nog verder vergroten: de 

kans op een gekwalificeerde meerderheid in de EU-27 zou dan 21,9 procent 

bedragen (toevalligerwijs even hoog als destijds in de EG-6).

• Bronnen: Richard Baldwin en Mika Widgren, Decision Making and the Constitutional Treaty: Will 

the IGC discard Giscard?, (19 juni 2003) en Council voting in the Constitutional Treaty: Devil in the 

details, (23 juni 2004).
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Landbouw en plattelandsbeleid

Landbouw is van oudsher de grootste post op de EU-begroting. Bovendien vormt de land-

bouw in verschillende kandidaat-lidstaten (vooral Roemenië en Turkije) en nieuwe lidsta-

ten (Polen, Letland en Litouwen) een belangrijke sector, althans afgemeten aan de werk-

gelegenheid. Door de lage productiviteit is de productiewaarde evenwel vrij beperkt. De 

tien nieuwe lidstaten waren in 2002 goed voor een landbouwproductie van 28,9 miljard 

euro; dat is 10 procent van de productiewaarde die dat jaar in de EU-15 werd voortge-

bracht (290,5 miljard euro, waarvan 20,7 miljard euro op het conto van Nederland kan 

worden geschreven). Roemenië en Bulgarije voegen daaraan samen nog 5 procent aan 

productiewaarde (namelijk 10,7 respectievelijk 3,7 miljard euro) toe15.

Met de voorstellen van de Europese Commissie ten aanzien van het GLB is een belangrijke 

aanzet gegeven tot een doeltreffender en doelmatiger beleid16. Daarbij gaat het vooral 

om de verlaging van de prijssteun, de gedeeltelijke omzetting ervan in directe inkomens-

toeslagen en de ontkoppeling van die toeslagen van de agrarische productie (en de her-

koppeling aan voorschriften op het gebied van onder meer milieu, voedselveiligheid en 

diergezondheid). De belangrijkste sector die nu nog moet worden hervormd is suiker:

de Europese Commissie heeft daarvoor in juli 2004 voorstellen ingediend.

De accentverlegging naar ‘groene diensten’ en naar plattelandsbeleid doet vervolgens de 

vraag rijzen of de huidige taakverdeling – en daarmee de financiële verhouding – tussen 

de EU en de lidstaten nog wel optimaal is. De waardering van natuur- en landschapswaar-

den is immers primair een regionale of nationale aangelegenheid. De mogelijkheden en 

de behoeften lopen ook sterk uiteen. Daarom ligt het voor de hand dat het agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer vooral door de lidstaten wordt vormgegeven – maar wel bin-

nen een communautair kader, om concurrentievervalsing te voorkomen. Vergelijkbare 

overwegingen gelden voor het plattelandsontwikkelingsbeleid. Bij een scherpere toepas-

sing van het subsidiariteitsbeginsel zullen de lidstaten op dit vlak vervangend beleid 

moeten ontwikkelen.

Structuuruitgaven voor cohesie

De SER heeft zich eerder uitgesproken voor een toespitsing van de regionale steun uit de 

structuurfondsen aan de probleemregio’s in de armere lidstaten17. De rijkere lidstaten 

moeten in staat worden geacht zelf te zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling van de 

eigen regio’s. Deze opstelling laat overigens ruimte voor een communautaire bijdrage 

aan projecten, ook in de rijkere lidstaten, met substantiële grensoverschrijdende effec-

ten, zoals de Trans-Europese Netwerken.

15 Ida Terluin en Ton de Kleijn, Schatting EU-landbouwuitgaven bij toetreding Bulgarije en Roemenië tot de EU, Den Haag 

(LEI) 2004.

16 Zie: SER-advies Naar een doeltreffender, op duurzaamheid gericht EU-landbouwbeleid, publicatienr. 03/07.

17 Zie: SER-adviezen Hervorming van de Europese structuurfondsen, publicatienr. 97/06, Agenda 2000: de uitbreiding en 

financiering van de EU, publicatienr. 98/04.
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De bovenbedoelde toespitsing komt tot nu toe in het beleid niet tot uitdrukking. Ook in 

de beleidsvoorstellen van de Europese Commissie voor de komende periode worden op 

dit vlak de gevolgen van de uitbreiding nog niet echt onder ogen gezien. De structuur-

fondsensteun aan de wat minder ontwikkelde regio’s in de rijke lidstaten blijft in belang-

rijke mate gehandhaafd. In haar voorstellen voor het meerjarig financieel kader 2007-

2013 kiest de Europese Commissie expliciet voor een zeer royale uitfaseringsregeling 

voor deze regio’s; tekenend is dat zij de daling van het gemiddelde inkomen per hoofd 

door de EU-uitbreiding afdoet als een ‘statistisch effect’. Hier worden de gevestigde belan-

gen van de huidige ontvangers van structuursteun te veel ontzien.

2.5.4 De inpassing in budgettaire kaders

De toetreding van nieuwe lidstaten heeft (mogelijk substantiële) gevolgen voor de EU-

begroting. De kandidaat-lidstaten hebben een inkomen per capita dat ver onder het

EU-gemiddelde ligt. Het is logisch dat per saldo een overdracht van middelen van het

EU-budget naar nieuwe, minder ontwikkelde lidstaten plaatsvindt. Die overdracht van 

middelen moet echter wel in de bestaande budgettaire kaders kunnen worden ingepast.

Welke zijn die kaders? 

In de eerste plaats het plafond van de eigen middelen. Dit is vastgelegd op 1,24 procent 

van het bruto nationaal inkomen (bni) van de EU. Een verhoging van dit plafond vergt 

krachtens het Verdrag (zie artikel I-54 van het nieuwe grondwettelijke Verdrag) de instem-

ming van alle lidstaten. Doordat het Verdrag (Artikel I-53 van het nieuwe grondwettelijke 

verdrag) begrotingsevenwicht voorschrijft, bepaalt het eigenmiddelenplafond de maxi-

male omvang van de EU-uitgaven.

In de tweede plaats is er het meerjarig financieel kader. Dit geeft voor de verschillende 

uitgavenrubrieken (en voor de totale uitgaven) de plafonds aan waarbinnen de jaarlijkse 

begrotingen van de EU moeten blijven. Vaststelling (of eventuele aanpassing) van een 

meerjarig financieel kader vergt de instemming van alle lidstaten. Het huidige meerja-

rige kader loopt tot en met 2006. Voor de periode 2007-2013 heeft de Europese Commissie 

onlangs voorstellen ingediend (zie tabel 2.2). De daarin geprojecteerde uitgaven (beta-

lingskredieten) blijven gemiddeld 0,10 procentpunt onder het eigenmiddelenplafond van 

1,24 procent van het EU-bni. In vergelijking met de lopende financiële vooruitzichten 

voor 2000-2006 stelt de Europese Commissie een verhoging van de totale betalingskredie-

ten met gemiddeld 0,05 procentpunt voor.

De landbouwuitgaven (exclusief plattelandsbeleid) zijn bovendien nog begrensd door de 

afspraak van de Europese Raad om de nominale uitgavengroei tot maximaal een procent 

per jaar te beperken.
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tabel 2.2 Ontwerp meerjarig financieel kader 2007-2013 en vergelijking met 2006 (in miljarden euro’s, op basis van 
prijzen van 2004)

Bron: Europese Commissie, Proposal for renewal of the interinstitutional agreement of budgetary discipline and improvement 
of the budgetary procedure, COM(2004) 498 final, Brussel, 14-7-2004.

De uitbreiding van de EU met tien, veelal armere lidstaten blijkt binnen de bestaande 

financiële kaders te kunnen worden gefinancierd. De feitelijke uitgaven ten laste van de 

EU-begroting belopen momenteel rond 1 procent van het bni van de EU.

Ook de komende uitbreidingen moeten ruimschoots binnen het eigenmiddelenplafond 

kunnen worden opgevangen. Dat geldt ook voor de uitbreiding met Turkije. De budget-

taire gevolgen van de toetreding van dit land – die zich naar alle waarschijnlijkheid pas 

na 2013 zullen manifesteren – worden in paragraaf 4.4.3 verkend18. De uitgaven voor 

landbouw (exclusief plattelandsbeleid) in nieuwe lidstaten volgen in beginsel uit de toe-

passing van het geldende GLB. Daarbij geldt dat bij de jongste uitbreiding de directe inko-

menstoeslagen in een periode van tien jaar geleidelijk worden opgetrokken naar het 

niveau in de oude lidstaten (zie kader).

De overdrachten aan de nieuwe lidstaten uit de structuurfondsen worden begrensd door 

de gehanteerde maximale absorptiecapaciteit van 4 procent van het bbp van de ontvan-

gende lidstaat. Het gezamenlijke bbp (tegen marktprijzen) van de tien nieuwe lidstaten 

plus Bulgarije en Roemenië bedraagt ongeveer 6 procent van dat van de EU als geheel. In 

combinatie betekent dit dat de maximale overdracht uit de structuurfondsen naar de 

nieuwe lidstaten rond 0,25 procent van het bbp van de EU zal bedragen.

vastleggingskredieten   2006    2007   2013

1. duurzame groei     46,6     58,7     76,0

1a concurrentiekracht      8,8     12,1     25,8

1b cohesie     37,8     46,6     50,1

2 duurzaam beheer en natuur     56,0     57,2     57,8

waarvan landbouw     43,7     43,5     42,3

3 burgerschap, veiligheid etc.      2,3      2,6      4,5

4 EU als mondiale partner     11,2     11,3     15,7

5 administratie      3,4      3,7      4,5

totaal    120,7    133,6    158,5

18 De budgettaire gevolgen van de toetreding van Kroatië zullen gering zijn gezien de bevolkingsomvang en de omvang 

van het bbp. 
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Uitgaven voor landbouw en plattelandssteun in Roemenië en Bulgarije

De directe inkomenssteun vormt de grootste uitgavenpost in het GLB. Indien ten 

aanzien van de directe toeslagen hetzelfde infaseringsschema wordt gehanteerd 

als bij de nieuwe lidstaten (oplopend van 25 procent in het eerste jaar naar

100 procent in het tiende jaar), dan is daarmee voor Roemenië en Bulgarije 

samen in het eerste jaar na toetreding een kleine 0,5 miljard euro gemoeid. Dit 

bedrag zou bij ongewijzigd beleid oplopen naar bijna 1,9 miljard euro in het 

tiende jaar (bij toetreding in 2007 is dat 2016). De kosten van marktsteun zullen 

naar verwachting beperkt zijn, zeker in het licht van het recente WTO-akkoord 

om de exportsubsidies op termijn te beëindigen.

De uitgaven voor plattelandssteun in Bulgarije en Roemenië kunnen worden 

geraamd op ruim 1,3 miljard euro per jaar. Deze steun valt in principe onder het 

plafond voor de maximale absorptiecapaciteit van de structuuruitgaven.

• Bron: Ida Terluin en Ton de Kleijn, Schatting EU-landbouwuitgaven bij toetreding Bulgarije en

Roemenië tot de EU, Den Haag (LEI) 2004.
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3 De komende toetredingen op een rij

3.1 Inleiding

Na de uitbreiding tot 25 lidstaten kent de EU momenteel vier kandidaat-lidstaten: Bulga-

rije, Roemenië, Kroatië en Turkije. 

De Europese Raad heeft in juni 2004 besloten toetredingsonderhandelingen met Kroatië 

te openen. In december zal hij op basis van voortgangsrapportages van de Europese Com-

missie besluiten of:

• De toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië kunnen worden afge-

rond en een toetredingsdatum kan worden vastgelegd.

• Turkije aan de gestelde politieke criteria voldoet voor het openen van de toetredings-

onderhandelingen.

Het is mogelijk dat de komende jaren in het voetspoor van Kroatië ook andere landen van 

de Westelijke Balkan een aanvraag voor het EU-lidmaatschap gaan indienen. De EU 

beschouwt Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië & Montenegro (inclusief Kosovo) en Mace-

donië als potentiële kandidaat-lidstaten1. De Europese Raad (van 17 en 18 juni 2004) bena-

drukt dat “het bereiken door Kroatië van de status van kandidaat-lidstaat een aanmoedi-

ging voor de andere landen van de Westelijke Balkan moet zijn om hun hervormingen 

voort te zetten. Hij herhaalt zijn verbintenis tot volledige uitvoering van de agenda van 

Thessaloniki, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de toekomst van de Westelijke Balkan 

binnen de Europese Unie ligt.” (punt 37 van de Conclusies van het voorzitterschap).

Paragraaf 3.2 schetst het sociaal-economisch profiel van de kandidaat-lidstaten aan de 

hand van een aantal kerngegevens. Paragraaf 3.3 gaat in op de afronding van de toetre-

dingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië. Paragraaf 3.4 belicht een aantal 

kwesties die in de komende toetredingsonderhandelingen met Kroatië aan de orde zul-

len (moeten) komen. Paragraaf 3.5 schetst de (politieke) context van het besluit dat de 

Europese Raad in december 2004 zal nemen over het al dan niet openen van toetredings-

onderhandelingen met Turkije.

3.2 Het sociaal-economisch profiel van de kandidaat-lidstaten

Inleiding

Voor de bespreking van het sociaal-economisch profiel van de kandidaat-lidstaten wordt 

gebruikgemaakt van tabel 3.1. Hierin is een aantal kerngegevens ten aanzien van het bbp 

en de bevolking bijeengebracht. De EU-25 is daarbij als referentiepunt genomen. Deze 

1 Macedonië heeft inmiddels het EU-lidmaatschap aangevraagd. De Europese Commissie zal haar ‘avis’ in de loop van 

2005 uitbrengen.
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geaggregeerde cijfers verbergen de verschillen binnen de kandidaat-lidstaten (zie kader 

op p. 29). 

tabel 3.1  Sociaal-economische kerngegevens kandidaat-lidstaten (2004, ten opzichte van EU-25).

Bron: Eurostat. De cijfers voor Kroatië zijn ontleend aan COM(2004) 257 final van 20 april 2004.

Omvang bbp en handelsrelaties

Gemeten naar de omvang van het bbp zijn de kandidaat-lidstaten betrekkelijk klein. Het 

gezamenlijke bbp bedraagt iets meer dan 3 procent van het bbp van de huidige EU-25. 

Daarmee voegen deze vier landen duidelijk minder toe aan het bbp van de EU dan de tien 

nieuwe lidstaten (rond de vijf procent). 

De relatief geringe omvang van de kandidaat-lidstaten leidt mede tot een asymmetrische 

handelsrelatie tussen de kandidaat-lidstaten en de EU. Meer dan de helft van de totale 

export van deze landen gaat naar de EU, maar omgekeerd zijn deze landen voor de export 

van de EU-25 van betrekkelijk geringe betekenis. Dit maakt ook intuïtief duidelijk waar-

om de voordelen van specialisatie als gevolg van verdere economische integratie met de 

EU vooral zullen toevallen aan de kandidaat-lidstaten. Met het feit dat het bbp van Tur-

kije groter is dan van de andere lidstaten hangt samen dat Turkije een wat meer gesloten 

economie heeft. Overigens zijn Bulgarije en Roemenië belangrijke handelspartners van 

Turkije.

Omvang bevolking

Wat de omvang van de bevolking betreft valt vooral de positie van Turkije op. Het her-

bergt ongeveer een zevende van de huidige bevolking van de EU-25 en heeft bijna even-

veel inwoners als de tien nieuwe lidstaten samen. In 2015 telt Turkije naar verwachting 

evenveel inwoners als Duitsland (82 miljoen). Omdat de Turkse bevolking blijft groeien 

en de Duitse bevolking naar verwachting zal krimpen, zal Turkije na een eventuele toe-

treding snel, naar bevolking gemeten, de grootste lidstaat worden2.

Welvaartsverschillen met de EU-25

Het feit dat het aandeel van de bevolking van de kandidaat-lidstaten in de EU-25 groter is 

dan het bbp-aandeel, duidt erop dat de kandidaat-lidstaten een lager bbp/hoofd hebben. 

Als percentage van EU-25 Ten opzichte van 

EU-25

bbp bevolking bbp/hoofd 

(kkp)

groeiverschil bbp 

(%-punt)

Bulgarije 0,2  1,7 32 + 3 

Kroatië 0,2  1,0 42 +2,2

Roemenië 0,5  4,8 31 +3,1

Turkije 2,4 15,6 27 +2,6

2 Zie verder: Gijs Beets, Turkije op termijn meeste inwoners EU, Demos, jaargang 20(3), pp. 17-21. 
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In de derde kolom van tabel 2 is het bbp/hoofd gecorrigeerd voor verschillen in koop-

krachtpariteit. De kandidaat-lidstaten zijn armer dan de nieuwe lidstaten. Dit geldt 

vooral voor Bulgarije, Roemenië en Turkije. Het lage ontwikkelingspeil van de Turkse en 

Roemeense economie hangt nauw samen met het relatief grote aantal mensen dat in de 

landbouw werkt (32 procent in Turkije, 38 procent in Roemenië). In de oude lidstaten

(EU-15) werkt nog vier procent van de beroepsbevolking in de landbouw. 

Kanttekening bij de geaggregeerde cijfers

Bovenstaande geaggregeerde cijfers verbergen de regionale verschillen binnen 

de kandidaat-lidstaten. Ter illustratie kan worden gewezen op de enorme regio-

nale verschillen binnen Turkije. Het inkomen per hoofd loopt uiteen van 57 tot 7 

procent van het EU-15-gemiddelde. Twee derde van de bevolking woont in grote 

steden zoals Istanbul, Ankara en Izmir. In de grote steden wordt meer dan tach-

tig procent van het bbp gecreëerd.  Tegenover de relatief rijke westelijke helft 

van Turkije, waar het merendeel van de industrie- en dienstensector is gevestigd, 

staat het relatief arme oostelijke deel, dat gekenmerkt wordt door het hoge aan-

deel van de landbouwsector. Voor een groot deel gaat het hierbij om subsistentie-

landbouw.

In de landbouwgebieden komt ook nog relatief veel analfabetisme voor. Bijna 15 

procent van de Turkse bevolking ouder dan 15 jaar is functioneel analfabeet. 

Met name in het zuidoosten waar de meeste Koerden wonen, is sprake van een 

zeer hoog analfabetisme onder vrouwen. Er vindt binnenlandse migratie plaats 

van Oost (platteland) naar West (steden). De werkloosheid in de steden (13%) ligt 

hoger dan de werkloosheid op het platteland (6%). De oostelijke regio’s laten ook 

het grootste buitenlandse vertrekoverschot zien.

Een groot deel van de economische activiteiten speelt zich af in de informele sec-

tor. Deze is goed voor de helft van de werkgelegenheid. Dit hoge aandeel wordt 

verklaard, aan de ene kant, door de kleinschaligheid (en lage productiviteit) van 

veel productie en aan de andere kant, door de ontmoedigende werking van hoge 

belastingen en administratievelastendruk.

Turkije vertoont alle kenmerken van de door Lewis (1954) en Harris-Todaro (1970) 

beschreven duale economie, met een permanent arbeidsoverschot in de land-

bouwsector, dat dient als reservoir en buffer voor de stedelijke industrie- en dien-

stensector. Het verminderen van de regionale verschillen, de aanpak van het 

analfabetisme en het verminderen van de armoede, vormen waarschijnlijk de 

grootste sociaal-economische uitdagingen voor Turkije.

• Bronnen: Europese Commissie, Second Report on Economic and Social Cohesion, Brussel 2001,

p. 157; Europese Commissie, Directorate-General for Agriculture, Country Report Turkey, Brussel, 

november 2000; Europese Commissie, Issues Arising from Turkey’s membership perspective, p. 12; 

OECD, Economic Survey Turkey, October 2004, pp. 145-151.
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Groei bbp

Wat de recente cijfers voor de economische groei betreft steken de kandidaat-lidstaten 

boven de EU-25 uit. Dit wordt vooral veroorzaakt door het groeiverschil met de oude lid-

staten. Het groeiverschil met de nieuwe lidstaten is veel kleiner, en de Baltische staten 

groeien zelfs gemiddeld harder dan de kandidaat-lidstaten. 

Het groeiverschil tussen de nieuwe lidstaten en de kandidaat-lidstaten aan de ene kant 

en de oude lidstaten aan de andere kant is vooral te verklaren vanuit het proces van 

inhaalgroei. Een factor die hiertoe bijdraagt is de mogelijkheid voor armere lidstaten om 

van de in de rijkere lidstaten ontwikkelde technologie te profiteren (catching-up)3. Daar-

naast spelen aanbodfactoren een rol zoals de beschikbaarheid van een arbeidssurplus in 

de landbouwsector en de bevolkingsgroei. De inhaalgroei is echter geen automatisch pro-

ces. Van belang is ook of de juiste voorwaarden worden gecreëerd voor (buitenlandse) 

investeringen via goede instituties, stabiliteit en gezond macro-economisch beleid.

3.3 Bulgarije en Roemenië: naar afronding van toetredingsonderhandelingen

De EU heeft de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië alsmede Malta, 

Slowakije, Letland en Litouwen in februari 2000 geopend. De onderhandelingen met de 

vier laatstgenoemde landen verliepen zodanig gunstig dat deze alsnog aansluiting heb-

ben gevonden bij de groep van zes kandidaat-lidstaten waarmee de onderhandelingen al 

in maart 1998 waren geopend. De achterstanden van Bulgarije en Roemenië bij de over-

gang naar een goed functionerende democratie, rechtsstaat en markteconomie hebben 

zich vertaald in een trager verloop van de toetredingsonderhandelingen.

In de loop van 2004 zijn de onderhandelingen met beide kandidaat-lidstaten in een ver-

snelling gekomen. Met Bulgarije zijn in juni 2004 de onderhandelingen over alle 31 hoofd-

stukken voorlopig afgerond. Met Roemenië zijn inmiddels 28 hoofdstukken voorlopig 

afgesloten; de bedoeling is voor het einde van het jaar ook de resterende drie hoofdstuk-

ken (mededingingsbeleid, milieu alsmede justitie en binnenlandse zaken) af te ronden.

De Europese Commissie stelt in de Regular Reports 2004 vast dat beide landen (blijven) vol-

doen aan de politieke criteria voor toetreding maar dat verbeteringen nodig blijven. Deze 

moeten in het bijzonder de hervorming van het bestuur, het functioneren van het rechts-

systeem en het bestrijden van corruptie betreffen. Op economisch terrein geeft de Euro-

pese Commissie op subtiele wijze een zeker faseverschil tussen beide landen aan4:

Bulgaria and Romania fulfil the criterion of being a functioning market economy. The continua-

tion of Bulgaria’s reform path and the vigorous implementation of Romania’s structural reform 

programme should enable them to cope with competitive pressure and market forces within the 

Union. 

3 SER-CSED-rapport Met Europa meer groei, Den Haag 2004, pp. 114 en 115.

4 Europese Commissie, Strategy Paper on progress in the enlargement process, COM(2004) 657, 6 oktober 2004, p. 3.
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De EU heeft besloten een additionele vrijwaringsclausule in te bouwen voor het geval een 

kandidaat-lidstaat toch onvoldoende voorbereid zou blijken op de daadwerkelijke toetre-

ding. Deze additionele clausule zou kunnen leiden tot een uitstel van de toetreding met 

een jaar (van begin 2007 naar begin 2008).

Naar de mening van de SER is het om te beginnen van groot belang vast te houden aan 

een beoordeling van elk land op basis van de eigen merites5. Dit principe is in de laatste 

uitbreidingsgolf – met de toetreding van tien nieuwe lidstaten ineens – niet altijd voor 

iedereen goed herkenbaar geweest. De afgelopen jaren heeft Bulgarije in het toetredings-

proces naar de EU op een aantal punten grotere vorderingen gemaakt dan Roemenië. Roe-

menië spant zich nu in de in het verleden opgelopen achterstand in te lopen. Een recent 

rapport van de Wereldbank concludeert dat Roemenië de laatste vier jaar weliswaar 

goede vooruitgang heeft geboekt op het terrein van de economische hervormingen, de 

macro-economische stabilisatie van de economie, de economische groei en de armoede-

bestrijding, maar dat de reikwijdte van de hervormingen nog te beperkt is6. Indien des-

ondanks een betekenisvol verschil in de mate van voorbereiding tussen beide landen zou 

blijven bestaan, moet een verschillende toetredingsdatum worden overwogen, zonder 

daarmee extra onzekerheden en hobbels in het toetredingsproces te creëren. Het nieuwe 

vrijwaringsinstrument schept een (vrij subtiele) extra mogelijkheid voor differentiatie. 

Het herkenbaar vasthouden aan een beoordeling op basis van de eigen prestaties van de 

kandidaat-lidstaat is mede van belang met het oog op de precedentwerking voor de ove-

rige kandidaat-lidstaten (waaronder Kroatië en Turkije).

3.4 Kroatië: opening van de toetredingsonderhandelingen

Kroatië heeft de status van kandidaat-lidstaat pas onlangs verworven. De Europese Raad 

van juni 2004 heeft vastgesteld dat het land voldoet aan de politieke criteria van een func-

tionerende democratische rechtstaat. Dat neemt niet weg dat van Kroatië meer inspan-

ningen worden verwacht inzake de rechten van minderheden, de terugkeer van vluchte-

lingen, de hervorming van de rechtelijke macht en corruptiebestrijding (zie de Conclu-

sies van het voorzitterschap, punten 31 en 33). In dit verband is ook het voorstel van de 

Europese Commissie relevant om de onderhandelingen op te schorten in geval van ern-

stige en voortdurende schending van de mensenrechten, de democratische beginselen, 

de rechtsstaat en de fundamentele vrijheden waarop de Unie is gebaseerd7.  De Europese 

Raad legt duidelijk een verband met de integratie van de Westelijke Balkan, zowel regio-

5 Conform punt 11 van de Conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Helsinki van december 1999. 

In verband met Bulgarije en Roemenië verwijst punt 22 van de Conclusies van het voorzitterschap van de Europese 

Raad van Brussel van 17 en 18 juni 2004, naar dit principe.

6 Zie: Wereldbank, Romania. Restructuring for EU Integration – The Policy Agenda, pp. ii., Washington DC 2004. 

7 Europese Commissie, Strategy paper of the European Commission on progress in the enlargement process, COM(2004) 

657, Brussel, 6 oktober 2004, p. 6. 
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naal als in EU-verband. De Europese Raad spoort Kroatië aan om “krachtig te blijven bij-

dragen aan de ontwikkeling van nauwere regionale samenwerking”.

In haar Avis over de lidmaatschapsaanvraag van Kroatië8 heeft de Commissie vastgesteld 

dat het land een functionerende markteconomie is met een flinke mate van macro-eco-

nomische stabiliteit, maar zij heeft ook gewezen op een aantal tekortkomingen in de wer-

king van het marktmechanisme. Daarbij wordt meer in het bijzonder aandacht gevraagd 

voor de kwaliteit en snelheid van de rechtspraak, voor de hoge administratieve lasten en 

voor de tekortkomingen van het kadaster. Verder heeft de herstructurering en privatise-

ring van bedrijven vertraging opgelopen; vooral de scheepsbouw en de landbouw moeten 

worden gemoderniseerd.

Kroatië moet in staat worden geacht op middellange termijn (in een jaar of vijf) de meeste 

onderdelen van het acquis te implementeren. Op een aantal terreinen zijn daarvoor dui-

delijk extra inspanningen nodig (vrij verkeer van goederen, diensten en personen, mede-

dinging, landbouw, belastingen, sociaal beleid en werkgelegenheid, telecommunicatie 

en informatietechnologie, regionaal beleid, justitie en binnenlandse zaken). Aan het 

acquis op het gebied van milieubeleid zal Kroatië pas op langere termijn kunnen voldoen. 

Daarvoor zijn substantiële investeringen en een versterking van de administratieve capa-

citeit voor wetshandhaving nodig. 

De Europese Commissie wil de voortgang in de te openen toetredingsonderhandelingen 

afhankelijk stellen van de duurzaamheid van de politieke hervormingen in Kroatië en 

van de wijze waarop het land voldoet aan de verplichting tot regionale samenwerking 

met de andere landen van het voormalige Joegoslavië. Die regionale samenwerking vindt 

de SER om meerdere redenen belangrijk: voor de economische ontwikkeling van Kroatië 

en de andere landen in de regio; voor de politieke stabiliteit in de regio; en als opstap voor 

andere landen van de Westelijke Balkan naar integratie in de EU. Europese integratie 

begint bij marktintegratie en samenwerking met de eigen buurlanden.

3.5 De discussie over de Turkse toetreding 

De mogelijke toetreding van Turkije staat al sinds 1963 op de agenda (zie uitgebreider 

paragraaf 4.2). De Europese Raad zal tijdens het Nederlands voorzitterschap in december 

2004 een beslissing nemen over het openen van de toetredingsonderhandelingen. De 

algemene verwachting is dat het onderhandelingsproces minstens tien jaar zal duren. 

Elementen discussie Turkse toetreding

In de discussie over de toetreding van Turkije spelen minstens zes verschillende elemen-

ten een rol:

a De Kopenhagen-criteria. De Europese Raad van Helsinki (december 1999) heeft bevestigd 

dat Turkije een kandidaat-lidstaat is die voorbestemd is tot de Unie toe te treden op 

8 COM(2004) 257, 20 april 2004.
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basis van dezelfde voorwaarden als die welke voor de andere kandidaat-lidstaten gel-

den9.  De Europese Raad van Kopenhagen (december 2002) heeft het volgende besluit 

genomen: “Indien de Europese Raad in december 2004 op basis van een verslag en een 

aanbeveling van de Commissie besluit dat Turkije aan de politieke criteria van Kopen-

hagen voldoet, zal de Europese Unie zonder verwijl toetredingsonderhandelingen 

met Turkije openen”10.

b De principiële vraag of Turkije bij de EU hoort. Tegenstanders van de Turkse toetreding wij-

zen erop dat het grootste deel van Turkije niet in Europa ligt, de Turkse bevolking 

islamitisch is, en Turkije geen deel zou hebben uitgemaakt van een aantal historische 

bewegingen zoals de Verlichting die de Europese identiteit hebben gevormd11. Hier 

wordt tegenin gebracht dat ook in de Europese Unie veel islamieten wonen, diversiteit 

een wezenlijk kenmerk is van de Europese Unie, cultuur geen statisch begrip is, Tur-

kije een seculiere staat is, en dat het merendeel van de Turken zich kennelijk wel als 

Europeaan beschouwt12. Dit roept tevens de vraag op naar de grenzen van de EU. De 

Europese Commissie heeft in haar recente nota over nabuurschap deze grens bij de 

staten van de voormalige Sovjet-Unie gelegd, waarbij een uitzondering is gemaakt 

voor de Baltische staten13. 

c De vaak onuitgesproken angst voor de politieke islam. Deze hangt nauw samen met punt b. 

Maar het gaat hier ook om een inschatting van de geloofwaardigheid van het secu-

liere karakter van de Turkse staat en van het politieke krachtenveld in Turkije14. Dit 

punt hangt ook samen met het gewicht dat Turkije vanwege haar bevolkingsomvang 

kan krijgen in de Europese besluitvorming (punt f). Hiertegenover staat juist de moge-

lijk belangrijke signaal- en voorbeeldwerking naar de islamitische wereld van een 

mogelijke Turkse toetreding. Deze kunnen de gematigde elementen in die wereld 

versterken15. 

d De geopolitieke aspecten. Turkije ligt op het kruispunt van de Balkan, de zuidelijke Kau-

kasus, Centraal-Azië en het Midden-Oosten. Dit zijn allemaal regio’s die van belang 

zijn voor de veiligheid van Europa. In dit verband wordt ook naar de rol van Turkije 

als doorvoerland van energie gewezen16.  

e De mogelijke sociaal-economische en financiële gevolgen voor de huidige lidstaten: groei bbp, 

migratie en de budgettaire gevolgen. Met name migratie en budgettaire gevolgen zijn 

9 Europese Raad van Helsinki (december 1999), Conclusie van het voorzitterschap, punt 12.

10 Europese Raad van Kopenhagen (december 2002), Conclusies van het voorzitterschap, punt 19.

11 Zie bijv. Thomas von der Dunk, Niets pleit voor Turkije bij de EU, NRC-Handelsblad, 4 februari 2004. 

12 Zie bijv. Adviesraad Internationale Vraagstukken, Naar rustiger vaarwater: een advies over de betrekkingen tussen

Turkije en de Europese Unie, Den Haag 1999, pp. 12-14. 

13 Europese Commissie, European Neighbourhood Policy, 12 mei 2004; Zie ook: De Staat van de Europese Unie: De Euro-

pese agenda vanuit Nederlands perspectief, Den Haag 2002, hoofdstuk 1 van Marrakech tot Moermansk.  

14 Zie hiervoor uitgebreider het WRR-rapport, De Europese Unie, Turkije en de Islam, Amsterdam 2004.

15 Zie: Martti Ahtisaari en Albert Rohan, EU is niet slechter af met Turkije erbij, NRC-Handelsblad, 6 september 2004; 

David L. Phillips, Turkey’s Dream of Accession, Foreign Affairs, September/October 2004. 

16 Ahtisaari en Rohan, op.cit.
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in samenhang met (b) en (c) van belang voor het draagvlak onder de bevolking voor de 

toetreding van Turkije.

f De mogelijke effecten op de Europese besluitvorming. Turkije wordt na toetreding naar 

bevolkingsomvang de grootste lidstaat. Gaat Turkije hierdoor de besluitvorming in de 

EU domineren?

De bovenstaande elementen lopen bedoeld of onbedoeld door elkaar heen in de discussie. 

De principiële houding ten opzichte van de Turkse toetreding (b) kleurt de inschatting 

ten aanzien van de realisatie van de politieke criteria (a) en de mogelijke sociaal-economi-

sche en financiële gevolgen (e). Met eerdere uitspraken over de status van Turkije als kan-

didaat-lidstaat (zie bijlage 2) heeft de Europese Raad vraag (b) in relatie tot de mogelijke 

opening van toetredingsonderhandelingen feitelijk beantwoord. Als het spel zuiver 

wordt gespeeld, zou de principiële vraag (b) pas weer aan het einde van het toetredings-

traject naar boven kunnen komen bij de ratificatie van het toetredingsverdrag door de 

parlementen van de lidstaten. 

De publieke discussie over de toetreding van Turkije tot de EU concentreert zich nu op de 

principiële en politieke aspecten ervan. Die concentratie is zeker terecht. Door de sterke 

focus op de principiële en politieke aspecten van de Turkse toetreding is er nu echter (te) 

weinig aandacht voor de sociaal-economische aspecten. Onder erkenning van het pri-

maat van de politieke criteria en motieven voor de beoordeling van de toetreding van 

Turkije tot de EU, blijft de vraag van belang wat de sociaal-economische gevolgen van een 

eventuele toetreding zijn17. Hoe moeten deze worden gewaardeerd, voor de EU en voor 

Turkije? Waar liggen de belangrijkste sociaal-economische knelpunten voor toetreding? 

En wat betekenen deze voor het openen van toetredingsonderhandelingen? Welke terrei-

nen verdienen vanuit sociaal-economisch oogpunt bijzondere aandacht in een eventueel 

toetredingsproces? Hoe ver is de economische integratie inmiddels voortgeschreden? 

Welke knelpunten kunnen zich voordoen op weg naar volledige deelname van Turkije 

aan de interne markt? Wat zijn de gevolgen voor de EU-begroting nu precies? 

Op deze en soortgelijke vragen gaan de hoofdstukken 4 en 5 dieper in.

17 Tot de politieke criteria die in de komende beslissing over de opening van de toetredingsonderhandelingen centraal 

staan behoren overigens ook de werknemersrechten en de sociale en maatschappelijke dialoog die tevens een 

sociaal-economische dimensie hebben.
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4 Sociaal-economische gevolgen van een toetreding
van Turkije

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bespreekt op basis van bestaande studies de mogelijke sociaal-economi-

sche gevolgen van de toetreding van Turkije tot de EU. Daarbij wordt zowel gekeken naar 

de mogelijke gevolgen die vooral voor Turkije van belang zijn (paragraaf 4.3) als naar de 

mogelijke gevolgen die vooral voor de EU van belang zijn (paragraaf 4.4). Om de gevolgen 

nader te bepalen wordt eerst nagegaan wat de toetreding van Turkije tot de EU precies 

inhoudt (paragraaf 4.2).

4.2 Wat houdt toetreding voor Turkije in?

Hoofdlijnen van de Associatie-overeenkomst

Voor het bepalen van de implicaties van een eventuele toetreding van Turkije is zicht 

nodig op de huidige stand van de integratie tussen Turkije en de EU. Deze paragraaf geeft 

hiervan een kort overzicht (bijlage 2 gaat uitgebreider op het een en ander in). Het uit-

gangspunt daarbij is de ontwikkeling van de in 1963 door Turkije en de EU (toen nog EEG) 

ondertekende Associatie-overeenkomst.  

Deze overeenkomst voorzag in de geleidelijke totstandbrenging van een douane-unie. 

In het kader van deze overeenkomst zijn de volgende punten gerealiseerd:

1 Het instellen in 1964 van een preferentieel handelsregime met verlaagde invoertarie-

ven en quota voor de export van Turkije naar de EU van bepaalde landbouwproducten 

zoals tabak, gedroogde vijgen, druiven en hazelnoten. Het aantal landbouwproducten 

uit Turkije dat onder dit speciale regime valt is later uitgebreid.  

2 Het afschaffen door de EU in 1973 van invoertarieven op Turkse producten. Voor aard-

olie-, textiel- en landbouwproducten golden afzonderlijke regelingen.

3 Het geleidelijk verlagen door Turkije van invoerrechten op producten uit de EU. Deze 

verlaging heeft vooral haar beslag gekregen na 1987.

4 De volledige opheffing in 1996 van de in- en uitvoerrechten en heffingen van gelijke 

werking tussen de EU en Turkije. Dit vormde het hoofdonderdeel van het besluit uit 

1995 over de instelling van een douane-unie tussen de EU en Turkije. Verdere implica-

ties van het aangaan van een douane-unie zijn de aanpassing van Turkse handels-

tarieven ten aanzien van derde landen aan dat van de Unie en de toepassing door

Turkije van de preferentiële tarieven van de EU binnen een termijn van vijf jaar. 

5 De coördinatie van socialezekerheidsstelsels van Turkije en de lidstaten van de EU 

met het oog op migrerende werknemers. Een besluit hiertoe werd genomen in 1980. 

Parallel hieraan werd besloten dat Turkse werknemers die langer dan vier jaar legaal 

in een lidstaat van de EU hebben gewerkt, deel kunnen nemen aan het vrij verkeer van 

werknemers in de EU.    
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De in 1995 gesloten overeenkomst over het instellen van een douane-unie bevatte naast 

de afschaffing van de invoertarieven en soortgelijke handelsbeperkingen ook nog een 

aantal andere elementen die verder gingen dan een strikte douane-unie:

• De afschaffing binnen vijf jaar door Turkije van technische handelsbelemmeringen.

• Harmonisatie op het terrein van de bescherming van de intellectuele, industriële en 

commerciële eigendom en van de mededinging. 

Deze elementen zijn nog niet volledig gerealiseerd. Hierdoor blijft er sprake van zogehe-

ten non-tarifaire belemmeringen in het handelsverkeer tussen de EU en Turkije.

Naast de geleidelijke totstandbrenging van een douane-unie bevatte de Associatie-over-

eenkomst uit 1963 intenties voor verdergaande integratie zoals het vrij verkeer van dien-

sten, arbeid en kapitaal en integratie van Turkije in het Gemeenschappelijk Landbouw 

Beleid (GLB). Het een en ander zou de toetreding van Turkije in een later stadium moeten 

vergemakkelijken. Deze plannen voor verdergaande integratie zijn over het algemeen 

(nog) niet gerealiseerd. 

Implicaties toetreding Turkije

Uitgaande van de in 1995 overeengekomen douane-unie tussen Turkije en de EU, kan 

bepaald worden wat toetreding voor Turkije impliceert (zie ook onderstaand kader):

• Het wegnemen van non-tarifaire belemmeringen (zie verder paragraaf 4.3.1);

• De integratie van Turkije in het GLB (zie paragraaf 4.4.3);

• Vrij verkeer van diensten, arbeid en kapitaal (zie verder paragraaf 4.4.1 en 4.4.2); 

• De invoering van een gemeenschappelijke munt, voorafgegaan door een convergentie 

van het economische en monetaire beleid (paragraaf 5.2.2 gaat in op de macro-econo-

mische stabiliteit die daarvoor nodig is);

• De intensivering van de financiële ondersteuning van Turkije door deelneming aan 

de Europese structuurfondsen (zie paragraaf 4.4.3);

• De integratie van Turkije in de Europese besluitvorming over het sociaal-economisch 

beleid (zie vooral de paragrafen 4.3.2, 4.4.4 en 5.2.1).

Het verschil tussen een douane-unie, een interne markt en een economi-
sche en monetaire unie

De verschillende stadia van economische integratie kunnen als volgt worden 

ingedeeld. 

Het uitgangspunt daarbij is een vrijhandelszone waarin de onderlinge douane-

rechten en invoerbeperkingen zijn afgeschaft, maar waarbij de deelnemers wel 

hun eigen invoertarieven ten opzichte van derden behouden.

Douane-unie = vrijhandelszone + gemeenschappelijk buitentarief;

Interne markt = douane-unie + vrij verkeer van productiefactoren arbeid en kapi-
taal;
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4.3 Mogelijke economische gevolgen voor Turkije

4.3.1 Afschaffen non-tarifaire belemmeringen

Toetreding tot de interne markt impliceert dat non-tarifaire barrières in de handel tussen 

de EU en Turkije verdwijnen. Hierdoor veranderen de relatieve prijzen en daardoor de 

comparatieve voordelen. Dit heeft gevolgen voor de handelsstromen tussen de EU en Tur-

kije. Er kan daarbij zowel sprake zijn van handelscreatie als handelsverlegging. Bij dit 

laatste verdringt de handel met Turkije de handel met andere landen. De verandering 

van de relatieve prijzen heeft consequenties voor de investeringsprikkels.

Het CPB schat de gevolgen van de toetreding tot de interne markt in twee stappen1:

• Eerst wordt een inschatting gemaakt van de non-tarifaire barrières in de handel tus-

sen de EU en Turkije.

Monetaire Unie = Economische Unie + gemeenschappelijke munt;

Economische Unie = interne markt + zekere harmonisatie sociaal-economisch 

beleid.

In de praktijk is het onderscheid tussen een douane-unie of een interne markt 

aan de ene kant en een economische unie aan de andere kant niet zo gemakke-

lijk te maken. Het vrij verkeer van goederen vereist bijvoorbeeld niet alleen het 

afschaffen van invoertarieven, maar ook het afschaffen van non-tarifaire belem-

meringen. Dit laatste vraagt om een bepaalde harmonisatie op beleidsterreinen 

zoals mededinging, fiscaliteit, veiligheids- en gezondheidsnormen etc. Een en 

ander is nog meer van toepassing op het vrij verkeer van diensten, waarbij de 

belemmeringen overwegend non-tarifair van aard zijn. Er kan dan ook een 

onderscheid gemaakt worden tussen een onvolledige douane-unie, waarbij 

alleen tarifaire belemmeringen en kwantitatieve invoerbeperkingen zijn opge-

heven en een volledige douane-unie, waarbij ook non-tarifaire belemmeringen 

zijn weggenomen. Ook voor het goed functioneren van het vrij verkeer van 

arbeid of kapitaal is het niet alleen noodzakelijk om formele belemmeringen 

weg te nemen, maar kan het ook noodzakelijk zijn om op bepaalde terreinen 

gemeenschappelijke regelgeving vast te stellen die in de plaats komt van uiteen-

lopende – en daardoor in de praktijk vaak belemmerende – nationale regelge-

ving. Voorbeelden hiervan zijn regels voor de coördinatie van socialezekerheids-

stelsels met het oog op migrerende werknemers of regels ten aanzien van de

fiscale behandeling van winsten van dochtermaatschappijen in een andere lid-

staat.

1 A.M. Lejour, R.A. de Mooij en C.H. Capel, Assessing the economic implications of Turkish accession to the EU, CPB Docu-

ment no. 56, maart 2004, pp. 30-32.
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• Vervolgens worden de effecten van het wegnemen van deze barrières geanalyseerd 

met een algemeenevenwichtmodel van de wereldeconomie. In dit model verlopen de 

effecten alleen via handel. Schaaleffecten en dynamische effecten door bijvoorbeeld 

een toename van de buitenlandse investeringen blijven buiten beschouwing. 

Het CBP vindt non-tarifaire belemmeringen van betekenis in de volgende sectoren van de 

Turkse economie: landbouw; zakelijke dienstverlening (o.a. verzekeringen, andere finan-

ciële diensten, communicatie); voedselverwerkende industrie; textiel en kleding. In geval 

dat deze sectoren ook relatief veel exporteren naar de EU – en er dus winst door verdere 

specialisatie mogelijk is – vallen positieve effecten van het wegnemen van non-tarifaire 

belemmeringen te verwachten.    

Volgens de berekeningen van het CPB zal het bnp van Turkije door het afschaffen van de 

belemmeringen 0,8 procent hoger zijn in 20252. Het exportvolume neemt naar verwach-

ting met 8,1 procent toe. Een vergelijking met soortgelijke berekeningen voor de nieuwe 

lidstaten leert dat deze effecten relatief gering zijn. De verklaring hiervoor is dat de 

Turkse economie minder open is en minder op de EU gericht is dan de economieën van 

de nieuwe toetreders. Daarnaast is de sectorale specialisatie van Turkije van belang.

Turkije specialiseert in sectoren zoals toerisme waar de non-tarifaire belemmeringen 

minder van belang zijn. De sectoren waar wel sprake is van een potentieel internemarkt-

effect –  zoals landbouw en de textielindustrie3 – zijn sectoren met een relatief lage pro-

ductiviteit, waardoor het effect van de toename van het handelsvolume in deze sectoren 

beperkt blijft.

Verbetering van de instituties en vermindering corruptie

Het EU-lidmaatschap kan de aanzet geven tot institutionele hervormingen en daarmee 

leiden tot een vermindering van de wijdverbreide corruptie in Turkije (zie verder para-

graaf 5.2.1 en bijlage 3)4. Volgens de berekeningen leidt een substantiële daling van de 

corruptie in Turkije tot een 5,6 procent hoger bnp in 2025  en een toename van het 

exportvolume met 45 procent. Deze effecten zijn veel groter dan de bovenstaande effec-

ten door het afschaffen van de non-tarifaire belemmeringen. Een afname van corruptie 

zal van invloed zijn op de handelsrelaties in alle sectoren van de economie: mogelijke 

positieve effecten zijn dus niet alleen te verwachten in sectoren met een groot exportaan-

deel en relatief hoge non-tarifaire belemmeringen. 

2 Lejour et al., op.cit., pp. 41 en 42.

3 Er is rekening gehouden met een verscherpte concurrentie uit India en China als gevolg van het eindigen van het 

multi-vezelakkoord in 2005.   

4 De Europese Commissie wijst verder op de noodzaak effectiever op te treden tegen witwaspraktijken. Vrijmaking van 

het kapitaalverkeer kan ertoe leiden dat crimineel geld in het Europese financiële stelsel terecht komt. Zie Europese 

Commissie, Issues Arising from Turkey’s membership perspective, p. 19. Voor een overzicht van de maatregelen die de 

Turkse regering recentelijk heeft genomen om corruptie in te dammen, zie: Europese Commissie, 2004 Regular 

Report on Turkey’s progress towards accession, SEC (2004) 1201, Brussel, 6 oktober 2004, pp. 28 en 29. 
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Berekeningen zijn minimumschattingen

De berekeningen van de effecten van het afschaffen van non-tarifaire belemmeringen 

zijn te beschouwen als een minimumschatting. Er is immers geen rekening gehouden met 

de mogelijk veel grotere schaaleffecten en dynamische effecten via een toename van bui-

tenlandse investeringsstromen. Uit onderzoek blijkt dat hogere buitenlandse investerin-

gen ook tot meer handelsstromen leiden. 

Juist op het punt van buitenlandse investeringen heeft Turkije nog veel te winnen. 

Momenteel trekt het land gemeten naar de omvang van de economie erg weinig buiten-

landse investeringen aan5. Bedrijven uit de EU-15 investeren relatief veel meer in de 

nieuwe lidstaten.

Er zijn drie belangrijke redenen voor de relatief geringe omvang van de buitenlandse 

investeringen in Turkije6:

• De macro-economische instabiliteit: hoge inflatie, sterk schommelende wisselkoer-

sen en groeicijfers en onzekerheid over de toestand van de publieke financiën hebben 

waarschijnlijk veel buitenlandse beleggers afgeschrikt.

• Onzekerheid met betrekking tot wetshandhaving, ingewikkelde administratieve pro-

cedures en bureaucratische willekeur en corruptie leiden tot terughoudendheid bij 

buitenlandse investeerders. In 2001 is een nieuwe wet op de buitenlandse investerin-

gen aangenomen die de administratieve procedures stroomlijnt en buitenlandse 

investeerders meer duidelijkheid en rechtszekerheid moet bieden.

• Ondanks de nieuwe wet op de buitenlandse investeringen bestaan er volgens de Euro-

pese Commissie nog steeds beperkingen aan buitenlands bezit in bepaalde sectoren 

zoals luchtvaart, maritiem transport, havenbedrijven, telecommunicatie en mijn-

bouw en energie7. 

Het is aannemelijk dat deze belemmeringen voor buitenlandse investeringen na de toe-

treding van Turkije grotendeels zullen verdwijnen. Dit opent het perspectief voor meer 

buitenlandse investeringen en daardoor ook meer economische groei en handel met de 

EU. Het mogelijke effect van de toetreding op buitenlandse investeringsstromen is echter 

moeilijk kwantitatief in te schatten vanwege de onzekerheid over andere factoren die een 

rol spelen8. Verder helpt de overname van het acquis communautaire om de kwaliteit 

van instituties en de rechtszekerheid te verbeteren. In hoeverre daarvan gebruik zal wor-

den gemaakt om bijvoorbeeld de corruptie feitelijk terug te dringen is uiteraard niet 

zeker.

5 Zie: United Nations, World Investment Report 2003, Annex table A.I.5, p. 195.

6 Zie uitgebreider: OECD, op.cit., pp. 133-136; Mark Dutz, Melek Us, Kamil Yilmaz, Turkey’s foreign direct investment 

challenges: competitition, the rule of law and EU accession, paper June 2003,  http://www.cie.bilkent.edu.tr/

papers.html.

7 Europese Commissie, op.cit., p. 70. 

8 Charles Kalshoven, Serdar Kücükakin en Frank Vinke, Opportunities beyond the Bosphorus, Amsterdam (ABN AMRO) 

2004, hfst 3.
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4.3.2 Kosten van invoering van het acquis communautaire

Invoering van het acquis communautaire brengt voor Turkije baten met zich mee maar 

vergt ook flinke investeringen. Deze hoge aanpassingskosten zijn een additionele reden 

voor een niet te snelle toetreding (zie paragraaf 5.3). 

Bij de aanpassingskosten gaat het vooral om de omvangrijke investeringen die moeten 

worden gepleegd om te kunnen voldoen aan de door de EU vastgestelde milieunormen. 

Deze kosten kunnen naar schatting flink oplopen en het is nog maar de vraag of de kos-

ten aanvankelijk in verhouding staan tot de voordelen in Turkije van strengere EU-milieu-

normen9. De milieu-investeringen hoeven echter niet tot een groot probleem voor de 

publieke financiën van Turkije te worden. Hiervoor zijn drie redenen:

• De investeringen kunnen uitgesmeerd worden over een lange overgangsperiode na de 

toetreding, zoals ook met de huidige nieuwe toetreders is afgesproken.

• De investeringen kunnen deels worden gefinancierd uit de cohesie- en structuursteun 

van de EU.

• Een deel van de investeringen kan (en moet) gedragen worden door de private sector 

(bijv. door verdere privatisering van de zware industrie of van nutsbedrijven).

4.4 Sociaal-economische en financiële gevolgen van toetreding voor de EU

4.4.1 Gevolgen voor export en economische groei

Gevolgen blijven beperkt door asymmetrische relatie

De eventuele gevolgen voor de EU van grotere handelsstromen met Turkije na de toe-

treding worden beperkt door de asymmetrische relatie tussen beide, die vooral terug te 

voeren is op het verschil van omvang van het bnp (zie bijlage 4 voor een overzicht van de 

buitenlandse handel van Turkije). De EU is voor Turkije de belangrijkste handelspartner, 

waar meer dan de helft van de goederen naar toe gaat; voor de EU is de export naar Tur-

kije echter zeer klein (1,2 procent van de export van de EU-15). Een stijging van de export 

van de EU naar Turkije zal dus een relatief klein effect hebben op de groei en werkgele-

genheid in de EU. 

Relatief geringe effecten voor de EU

Tegen deze achtergrond is het niet verrassend dat het CPB over het algemeen kleine effec-

ten vindt voor de economische groei en welvaart in de EU-15 van de afbouw van non-tari-

faire belemmeringen10. Gemiddeld genomen zal het exportvolume in de lidstaten slechts 

met 0,2 procent toenemen. Het gaat hierbij vooral om producten van de chemische indus-

trie, de metaalnijverheid en de transportmiddelensector. De productie in de landbouw-

sector en de kledingindustrie zal door de concurrentie uit Turkije licht afnemen. Als de 

9 Zie: Anil Markandya, Turkey: Towards EU Accession, June 2003, zie: http://www.cie.bilkent.edu.tr/papers.html. 

10 Zie: Lejour et al., op.cit., p. 42. 
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toetreding gepaard gaat met een vermindering van de corruptie (zie paragraaf 4.3.1) zul-

len de effecten voor de huidige EU-lidstaten groter zijn. Het gemiddelde exportvolume zal 

in deze situatie met 0,5 procent toenemen. 

Ook voor deze effecten geldt dat het minimumschattingen zijn, waarbij geen rekening is 

gehouden met schaaleffecten en de mogelijke effecten van meer buitenlandse investerin-

gen.

Effecten zijn niet voor alle lidstaten gelijk

De effecten zijn niet voor alle lidstaten gelijk. Duitsland profiteert als belangrijkste han-

delspartner van Turkije het meest. Maar ook Nederland zal een graantje kunnen meepik-

ken (zie kader). Als de toetreding gepaard gaat met een vermindering van de corruptie in 

Turkije zou dat volgens de berekeningen tot een toename van meer dan 50 procent van 

de Nederlandse export naar Turkije kunnen leiden. Een studie van ABN AMRO verwacht 

op basis van het feit dat Nederlandse bedrijven belangrijke investeerders in Turkije zijn, 

verdere ruimte voor groei van de Nederlandse export naar Turkije11. 

Geruststellend voor de nieuwe lidstaten en voor Roemenië en Bulgarije is dat de toename 

van de Turkse export nauwelijks ten koste gaat van hun eigen exportmogelijkheden naar 

de EU-15. De export van deze landen naar Turkije zal meer dan gemiddeld toenemen. Een 

daling van de corruptie in Turkije zal met name in Roemenië tot goedkopere importen 

uit Turkije kunnen leiden.   

11 Zie: Kalshoven et al., op.cit., p. 35.

Economische relaties van Nederland met Turkije

Binnen de EU is Duitsland de belangrijkste handelspartner van Turkije. Neder-

land is met Duitsland de belangrijkste buitenlandse investeerder in Turkije.

De EU-15 importeerde in 2002 ter waarde van 22 miljard euro uit Turkije. Het 

grootste deel hiervan (23 procent) ging naar Duitsland (zie bijlage 4). Naar

Nederland ging hiervan ongeveer 6 procent. 

De EU-15 exporteerde naar Turkije ter waarde van 24 miljard euro. Nederland 

nam hiervan 7,4 procent voor zijn rekening.

Meer dan drie vierde van de buitenlandse directe investeringen in Turkije komt 

uit de EU-15. De totale investeringen van de EU-15 in Turkije bedroegen in 2003 

1,1 miljard dollar. Duitsland nam hiervan 21,5 procent voor zijn rekening. Het 

Nederlandse aandeel is marginaal lager (20 procent). Volgens cijfers van de 

Turkse werkgeversvereniging Tüsiad was Nederland in 2002 de grootste buiten-

landse investeerder. Nederland investeerde in 2003 meer in Turkije dan bijvoor-

beeld de VS.
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4.4.2 Migratie

Vrij verkeer werknemers al eerder op de agenda

De vrijmaking van het werknemersverkeer is een gevoelig punt in de relatie tussen EU en 

Turkije. Het heeft al eerder op de agenda gestaan. Een van de meest opvallende punten 

in het in 1970 tussen de EU en Turkije overeengekomen Aanvullend Protocol betrof het 

voornemen om het vrij verkeer van werknemers geleidelijk tussen het twaalfde en 

tweeëntwintigste jaar na de inwerkingtreding van het aanvullend protocol te realiseren 

(dus tussen 1985 en 1995).

Dit voornemen moet waarschijnlijk tegen de achtergrond worden gezien van de omvang-

rijke migratie van Turkse werknemers naar de EU in de periode 1961-1973. Tussen 1961 

en 1973 emigreerden er ongeveer 730.000 Turkse werknemers naar de Gemeenschap, 

waarvan het overgrote deel (650.000) in Duitsland terechtkwam12. Het hoogtepunt in 

deze migratiegolf werd bereikt in de periode 1968-1973. Na 1973 is de rekrutering van 

gastarbeiders abrupt gestopt. Het aantal Turkse werknemers dat in de periode 1974-1980 

naar Duitsland emigreerde bedroeg minder dan 10.000. De migratiestroom vanuit Tur-

kije naar de EU heeft daarna vooral de vorm aangenomen van vervolgmigratie. Het voor-

nemen om na 1985 nadere bepalingen voor de vrijmaking van het werknemersverkeer 

vast stellen, verdween hiermee van tafel. Wel is in 1980 alsnog uitvoering gegeven aan het 

voornemen tot coördinatie van de socialezekerheidsstelsels met het oog op migrerende 

werknemers en hun familieleden EU (zie paragraaf 4.2). 

Belangrijke Nederlandse en Nederlands-Britse bedrijven in Turkije zijn Unilever 

(sinds 1951), Shell (sinds 1923) en Philips (als Türk Philips sinds 1930). Daarnaast 

heeft ook het Nederlandse bankwezen omvangrijke uitzettingen op Turkije. De 

totale vorderingen zijn de afgelopen jaren ruim twintig keer zo groot geworden, 

van 0,3 miljard euro in 1990 tot bijna 7 miljard euro in 2003. Een belangrijk deel 

hiervan komt voor rekening van een aantal Turkse (dochter)banken in Neder-

land. Deze Turkse banken staan onder Nederlands toezicht. Ook is de deposito-

verzekering op hen van toepassing. Gelet op de vorderingen van het Nederlandse 

bankwezen heeft Nederland er een sterk belang bij dat het proces van macro-eco-

nomische stabilisatie ordentelijk verloopt. Aan de snelle opbouw van de Neder-

landse vorderingen op Turkije kwam overigens vanaf 2000 (mede onder invloed 

van de twee opeenvolgende financiële crises) een einde.

• Bronnen: Wolfgang Quaisser en Alexandra Reppegather, EU-Beitrittsreife der Türkei und Konse-

quenzen einer EU-Mitgliedschaft, Ost-Europa Institut München, Working Papers nr. 252, Januar 

2004, pp. 38-48; European Round Table, Europe – A new corporate culture for Europe; DNB wat 

betreft de vorderingen van Nederlandse banken op Turkije.

12 Zie: Meltem Müftüller-Bac, Turkey’s relations with a changing Europe,  p. 19. De jaarlijkse bruto-migratiestroom was 

veel groter; zie: Willem Molle, The Economics of European Integration, Ashgate 2001, pp. 152 en 153.
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Vrij verkeer werknemers pas op langere termijn aan de orde

Het is waarschijnlijk dat na een eventuele toetreding het verkeer van werknemers pas na 

een overgangsperiode volledig zal worden vrijgegeven. Voor de huidige nieuwe toetreders 

bedraagt deze overgangsperiode maximaal zeven jaar. Rekening houdend met de ver-

wachte (en gewenste; zie paragraaf 5.3) lange duur van de toetredingsonderhandelingen 

impliceert dit dat de onderstaande schattingen van de migratie vanuit Turkije betrek-

king hebben op de periode vanaf rond 2020. 

Schattingen van toekomstige migratiestromen

Het schatten van de migratiestromen geschiedt in drie stappen13:

• Op basis van historische tijdreeksen over migratie wordt het belang van relevante fac-

toren als inkomensverschillen tussen oorsprongs- en bestemmingsland, van de situatie 

op de arbeidsmarkt, en de afstand tussen oorsprongs- en bestemmingsland geschat. 

• De gevonden elasticiteiten worden vervolgens toegepast op de Turkse inkomensver-

schillen, arbeidsmarktsituatie etc. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de 

demografische ontwikkeling in Turkije. Hieruit volgt een schatting van de totaal te 

verwachten migratie uit Turkije.

• Onder de vooronderstelling dat de verdeling van toekomstige migranten de huidige 

verdeling van de Turkse populatie in de lidstaten volgt, kan ten slotte een schatting 

worden gemaakt van de verdeling van de nieuwe migranten over de lidstaten. 

Deze methodiek is eerder toegepast op de verwachte migratiestroom uit de nieuwe lid-

staten. Tabel 4.1 presenteert op basis van berekeningen van het CPB een overzicht van de 

op lange termijn te verwachten migratiestroom uit Turkije en de nieuwe lidstaten14. 

Hierbij is ook aangeven hoe de migratiestroom zich verdeelt over de EU-15.

13 Zie: Lejour et al., op.cit., p. 35.

14 Volgens Flam (Harry Flam, Turkey and the EU: Politics and Economics of Accession, Stockholm (Institute for Internatio-

nal Economic Studies, seminar paper no. 718) 2003, p. 17) zullen er op lange termijn (een termijn van dertig jaar) 

meer migranten uit Turkije naar Duitsland gaan (ongeveer 3,2 miljoen). Ook het DIW komt tot een dergelijk aantal 

(aangehaald in: Kristy Hughes,Turkey and the European Union: just another enlargement, A Friend of Europe’s Wor-

king Paper, June 2004, p. 17). Quaisser en Reppegather (Wolfgang Quaisser en Alexandra Reppegather, EU-Beitritts-

reife der Türkei und Konsequenzen einer EU-Mitgliedschaft, München (Ost-Europa Institut, Working Papers nr. 252), 

januari 2004, pp. 76 en 77) noemen een maximaal migratiepotentieel van 4,2 miljoen mensen. Hierbij is echter uit-

gegaan van een volledige vrijmaking van het werknemersverkeer in 2013, wat niet erg realistisch is. Zoals deze 

auteurs ook zelf aangeven, neemt de migratiedruk bij een later tijdstip van vrijmaking van het werknemersverkeer 

af doordat dan het inkomensverschil tussen Turkije en de EU verder verminderd zal zijn. Hierbij is ook de aanname 

ten aanzien van het groeiverschil tussen de EU en Turkije van belang. 
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tabel 4.1 Verwachte migratiestromen op lange termijn (cumulatieve effecten 15 jaar na de toetreding) vanuit Turkije 
(aantallen in duizenden, procentuele verdeling tussen haakjes)

Bron: Lejour et al., op.cit., p. 36, Ruud de Mooij en Paul Tang, Four Futures of Europe, CPB, Den Haag 2003, p. 59 (nieuwe lidsta-

ten). De verdeling van de verwachte migratiestroom is gebaseerd op de verdeling van de migrantenpopulatie over de lidstaten 

in 1999. De cijfers hebben betrekking op de totale migratiestroom (werknemers en eventuele gezinsleden).

Uit de tabel komen vier punten naar voren:

• De verwachte migratiestroom uit Turkije is ongeveer even groot als de te verwachten 

migratiestroom uit de nieuwe lidstaten.

• Hoewel de verwachte migratiestroom op lange termijn aanzienlijk is, hoeft voor mas-

samigratie niet te worden gevreesd.

• Veruit de meeste nieuwe Turkse migranten gaan naar verwachting naar Duitsland. 

Duitsland zal meer nieuwe Turkse migranten ontvangen dan migranten uit de 

nieuwe lidstaten (meest Polen).

• Dit laatste geldt op basis van de huidige verdeling van de Turkse populatie over de lid-

staten ook voor Nederland. 

Dat Duitsland en Nederland naar verhouding meer nieuwe migranten uit Turkije dan uit 

de nieuwe lidstaten zullen ontvangen, hangt samen met de migratiestromen uit Turkije 

uit het verleden waardoor er sterke netwerkeffecten ontstaan. 

Effecten van migratie uit Turkije

Het CPB heeft de economische effecten van de te verwachten migratie onderzocht met 

het bovengenoemde algemeenevenwichtsmodel voor de wereldeconomie. Daarbij is uit-

gegaan van twee varianten: één waarbij de Turkse migranten gemiddeld dezelfde oplei-

dingsgraad hebben als de autochtone bevolking en een andere waarbij aangenomen is 

dat de Turkse migranten laaggeschoold zijn.

In beide gevallen zal het bbp in Turkije dalen (door de afname van de bevolking) en het 

bbp in de EU-15 stijgen (door de toename van de bevolking). Het bbp per hoofd laat een 

omgekeerde beweging zien: door de afname van de bevolking stijgt het arbeidsinkomen 

in Turkije relatief. Hierdoor stijgt de productiviteit. In de EU-15 gebeurt het omgekeerde. 

Deze effecten op het bbp/hoofd zullen sterker zijn naarmate de samenstelling van de 

Turkse migranten verschillend is van de autochtone bevolking. In beide gevallen blijven 

de macro-economische effecten voor de EU-15 echter beperkt.

In de huidige situatie absorberen de grote steden in Turkije een groot deel van het laag-

geschoolde arbeidssurplus uit de oostelijke regio’s (zie paragraaf 3.2). Aangezien cultu-

rele en taalbarrières veel hoger zijn voor grensoverschrijdende migratie, zal de migratie

Turkije Nieuwe lidstaten

Totaal EU-15 2665 (100%) 2878 (100%)

Duitsland 2025  (76%) 1871 (65%)

Nederland   107    (4%)    31  (1%)
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van met name laaggeschoolden uit Turkije dan ook worden beïnvloed door de verdere 

ontwikkeling van de stedelijke groeipolen in Turkije zelf15. 

Goede voorbereiding op verwachte migratie mogelijk

Vrijmaking van het werknemersverkeer met Turkije is waarschijnlijk pas na 2020 aan de 

orde. Dit maakt een goede voorbereiding op de migratiestromen mogelijk. 

De economische effecten van migratie in het gastland hangen vooral samen met het func-

tioneren van de arbeidsmarkt en de inrichting van het socialezekerheidsstelsel. Deze fac-

toren zijn van invloed op de vraag of migratie op korte termijn tot grotere werkloosheid 

leidt onder ingezeten, op de mate van arbeidsparticipatie van nieuwkomers, en op de 

vraag of er socialezekerheidstoerisme zal optreden16. Of de instituties op de arbeids-

markt verandering behoeven en de toegang tot sociale zekerheid beperkt zal moeten wor-

den met het oog op toekomstige migratiestromen is op dit moment niet goed in te schat-

ten.

In dit verband is het nuttig de effecten van de recente instroom van werknemers uit de 

nieuwe lidstaten de komende jaren nauwlettend te volgen. Dit vormt als het ware een 

‘natuurlijk experiment’ om de effecten van migratie en de omvang van de vanuit Turkije 

te verwachten migratiestromen scherper in beeld te brengen. Op basis hiervan kunnen 

EU-breed tijdige conclusies worden getrokken die de vrijmaking van het werknemersver-

keer met Turkije in goede banen kunnen leiden17.

4.4.3 De mogelijke budgettaire gevolgen

De gevolgen van een eventuele Turkse toetreding voor het EU-budget hangen vooral af 

van de uitgaven in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de struc-

tuurfondsen. Als de Europese Raad in december het groene licht geeft voor het openen 

van de toetredingsonderhandelingen met Turkije zal het naar verwachting nog minstens 

tien jaar duren voordat Turkije tot de Europese Unie zal kunnen toetreden. Het is moei-

lijk te voorspellen hoe over zeven jaar de landbouwpolitiek en het structuurbeleid er uit 

zullen zien. Ook is moeilijk te voorspellen hoeveel ruimte er kan worden gemaakt binnen 

de dan geldende begrotingskaders. Gezien deze onzekerheid is het raadzaam te werken 

met een scenarioanalyse. In tabel 4.2 zijn – op basis van de analyse van Quaisser en Rep-

pegather – drie mogelijke scenario’s voor de budgettaire consequenties van de EU weer-

15 Europese Commissie, Issues Arising from Turkey’s membership perspective, p. 15.

16 Zie: Centraal Planbureau, Sociaal en Cultureel Planbureau, i.s.m. Centraal Bureau voor de Statistiek, Bestemming 

Europa –  Immigratie en Integratie in de Europese Unie. Europese Verkenningen 2, Bijlage bij de Staat van de Europese 

Unie 2005, hfst. 3. 

17 In dit licht lijkt het ook voorbarig om nu al voor permanente vrijwaringsclausules te pleiten bij de vrijmaking van het 

werknemersverkeer met Turkije. Zie: Europese Commissie, Recommendation of the European Commission on Turkey’s 

progress towards accession, COM(2004) 656, p. 5.
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gegeven. Deze schattingen komen in hoge mate overeen met andere schattingen in de 

literatuur18. 

De schattingen van de totale jaarlijkse transfers naar Turkije lopen uiteen van 7,6 tot 19,2 

miljard euro; die voor de netto-transfers van 5,7 tot 15,5 miljard euro. De bedragen zijn 

uitgedrukt in prijzen van 2004 (de nominale bedragen zullen ten tijde van toetreding dus 

hoger zijn).

Volgens de huidige voorstellen van de Europese Commissie zal het EU-budget in 2013 

158,5 miljard euro bedragen (in prijzen van 2004). Als we dit bedrag als leidraad voor de 

begroting ten tijde van de toetreding van Turkije nemen, impliceert dit dat de overdrach-

ten naar Turkije ongeveer tien procent van de EU-begroting zullen bedragen19. Dit komt 

overeen met ongeveer 0,1 procent van het EU-bbp.

Ter vergelijking: de totale transfers naar de tien nieuwe lidstaten bedragen in de periode 

2004 tot 2006 jaarlijks gemiddeld 15,5 miljard euro (in prijzen van 2004). Na 2006 zullen 

de nieuwe lidstaten echter meer structuursteun kunnen ontvangen wegens een hogere 

aangenomen absorptiecapaciteit. 

tabel 4.2 Gevolgen van de Turkse toetreding voor het EU-budget in drie scenario’s (bedragen per jaar, in prijzen van 2004*)

Bron: Quaisser en Reppegather, op.cit., p. 68.

 *De bedragen in deze studie zijn uitgedrukt in prijzen van 1999. Om de bedragen om te rekenen naar 2004 is in navolging van 
de Europese Commissie een cumulatieve deflator van 10,4 procent gehanteerd (ontleend aan COM(2003) 70, p. 5).

18 Flam (op.cit., p. 26) komt op basis van een methode gebaseerd op o.a. toekomstige stemverhoudingen tot een netto-

transfer naar Turkije van 11,4 miljard euro (prijzen 2004). Hughes komt op basis van een extrapolatie van de budget-

taire implicatie van de nieuwe toetreders en Bulgarije en Roemenië tot een bedrag van rond de 15,5 miljard euro (in 

prijzen van 2004). Zie: Hughes, op.cit., pp. 18-22. Volgens het Centre for European Policy Studies (CEPS) zullen de 

nettokosten tussen de 15 en 20 miljard euro bedragen. Het CEPS gaat er daarbij van uit dat het Turkse bbp in 2013 

al 4 procent van het bbp van de EU-28 bedraagt. Dit veronderstelt een zeer hoge groeivoet van het Turkse bbp. Zie: 

Kemal Dervis, Daniel Gros, Faik Öztrak, Yusuf Isik en Firat Bayar, Turkey and the EU budget, CEPS Brussel, EU-Turkey 

Working Papers, no. 6, August 2004. Volgens Griffiths zal de netto-overdracht 0,12 procent van het EU-bbp bedragen. 

Dit is in lijn met de in de hoofdtekst genoemde bedragen. Zie: R.T. Griffiths, Turks lidmaatschap: implicaties voor de 

EU-begroting, in: R.T. Griffiths en D. Özdemir (red.), Turkije en Europa: Turkije en lidmaatschap van de Europese Unie, 

pp. 177-192, Utrecht 2004. Europees Commissaris Fischler heeft de internationale pers gehaald met de uitspraak dat 

de toetreding van Turkije alleen al op het gebied van de landbouw  11 miljard euro per jaar zou kosten. Een onder-

bouwing van deze uitspraak is echter niet te vinden.

19 Vergelijk Hughes, op.cit., p. 22. In 2003 ontving Spanje ongeveer 20% van de EU-uitgaven. Zie: Europese Commissie, 

Allocation of 2003 EU operating expenditure by Member State, september 2004, p. 17.

Start Middel Maximaal

Landbouw
Ontvangsten Turkije (mrd )
(directe betalingen in % van 

steun in oude lidstaten)

1,5 
              (35%)

 

1,5 
              (35%)

 

5,0 
             (100%)

Structuurfondsen
Ontvangsten Turkije (mrd )

(in % bbp van Turkije)

4,3 

(1,4%) 

 

9,3 

                  (3%) 

12,5 

                 (4%) 
Overige ontvangsten (mrd ) 1,8 1,8 1,8
Totale ontvangsten Turkije (mrd ) 7,6 12,6 19,2
Afdracht Turkije (mrd )
(afdracht van % bbp Turkije)

1,9 
(0,5%) 

3,8 
                  (1%) 

3,8 
                  (1%) 
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Bandbreedte schatting uitgaven structuurfondsen

De bandbreedte voor de schattingen van de totale uitgaven wordt vooral bepaald door de 

inschatting van de uitgaven voor de structuurfondsen (inclusief de plattelandssteun). 

Meer specifiek gaat het daarbij om de inschatting van de absorptiecapaciteit. De EU han-

teert een maximale absorptiecapaciteit van 4 procent van het bbp van het ontvangende 

land. 

De ervaring leert echter dat nieuwe lidstaten moeite hebben om aan de administratieve 

en bestuurlijke vereisten te voldoen om maximale aanspraak te kunnen maken op de 

structuursteun. Hierbij speelt ook een rol dat de structuurfondsen een zekere mate van 

cofinanciering van de lidstaten voorschrijven. In het middelscenario wordt ervan uitge-

gaan dat de absorptiecapaciteit van Turkije gelijk is aan 3 procent van het bbp. In het 

startscenario wordt, naar analogie van de huidige toetreders, verondersteld dat de 

absorptiecapaciteit de eerste jaren 1,4 procent bedraagt en pas later naar 4 procent stijgt. 

Voor de doorwerking van deze limiet naar het maximale bedrag van structuursteun is 

ook de veronderstelling ten aanzien van de omvang van het toekomstige Turkse bbp van 

belang. Hiervoor is zowel de gehanteerde groeivoet van het bbp als het veronderstelde 

moment van toetreding relevant: hoe later de veronderstelde toetreding en hoe hoger de 

veronderstelde groeivoet, hoe groter de absolute omvang van de structuursteun in de 

jaren na de toetreding. De maximale omvang van de structuursteun aan Turkije in pro-

centen van het EU-bbp is gelijk aan de grens van de absorptiecapaciteit van 4 procent ver-

menigvuldigd met het aandeel van Turkije in het EU-bbp. In 2004 bedraagt dit aandeel 

2,2 procent. Als Turkije jaarlijks gemiddeld 3 procent sneller groeit dan de EU loopt dit 

aandeel op naar 2,9 procent in 2014 en 4 procent in 202420. De maximale omvang van de 

structuursteun aan Turkije bedraagt in dit scenario 0,12 procent van het EU-bbp in 2014 

en 0,16 procent van het EU-bbp in 202421. 

De variatie in de landbouwuitgaven

Turkije is nog een sterk agrarisch land. Desondanks is te verwachten dat de landbouwuit-

gaven ten laste van het EU-budget relatief bescheiden zullen zijn aangezien een flink deel 

van de Turkse landbouwproductie buiten de huidige zogeheten zware marktordeningen 

valt. 

De variatie in de landbouwuitgaven wordt vooral bepaald door de aanname betreffende 

de directe betalingen. In de eerste twee scenario’s bedragen de directe betalingen naar 

analogie van de situatie in 2006 voor de huidige toetreders 35 procent van de directe 

20 Aan de berekeningen in tabel 4.2 ligt een groeiverschil van 2 procentpunt ten grondslag. Dit betekent dat het Turkse 

aandeel in het EU-bpp in 2014 2,7 procent bedraagt en dat bijgevolg de maximale structuursteun 0,11 procent EU-

bbp bedraagt. Dit is ongeveer gelijk aan 13 miljard euro (in prijzen van 2004). Hierbij is ervan uitgegaan dat het hui-

dige EU-bbp 10.000 miljard euro bedraagt. Bij een gemiddelde reële groeivoet van 2 procent bedraagt het EU-bbp in 

2014 12.190 miljard euro (in prijzen van 2004). 
21 Bij een groeivoet van het EU-bbp van 2 procent (zie vorige voetnoot) komt 0,16 procent EU-bbp in 2024 overeen met 

23 miljard euro. Dit is ongeveer gelijk aan het bedrag dat de Europese Commissie aangeeft (in: Issues arising from 

Turkey’s membership perspective, p. 46). Volgens de Commissie bedraagt de maximale structuursteun in 2025 22,4 

miljard euro (5,6 miljard euro per procent van het Turkse bbp). 
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steun die de boeren in de EU-15 ontvangen22. In het maximale scenario bedraagt het 

niveau van de steun 100 procent. Daarbij is ervan uitgegaan dat de hoogte van de directe 

inkomenssteun nominaal op peil blijft.

Het maximale bedrag van 5 miljard euro (in prijzen van 2004) voor de directe inkomens-

steun komt ongeveer overeen met de door de Europese Commissie berekende omvang 

van de maximale inkomenssteun23. Daarnaast rekent de Commissie met 660 miljoen 

euro voor uitgaven voor marktondersteuning en 2,3 miljard euro voor plattelandssteun. 

Gezien de ontwikkeling van de WTO-onderhandelingen mag er echter van uit worden 

gegaan dat de marktondersteuning ten tijde van de toetreding van Turkije ongeveer tot 

nul zal zijn gereduceerd. De uitgaven voor plattelandssteun tellen mee bij de bepaling 

van de absorptiecapaciteit, en zijn hier dus meegenomen bij de berekening van de maxi-

male structuursteun. 

4.4.4 Institutionele aspecten

Turkije is qua inwoners een groot land (zie tabel 3.1). Over tien, vijftien jaar zal het naar 

verwachting meer inwoners tellen dan Duitsland. Verwacht mag worden dat de even-

tuele toetreding van Turkije een substantiële invloed zal hebben op de besluitvorming in 

de EU. Het gaat daarbij vooral om de besluitvorming binnen de Raad24. Er kunnen daarbij 

drie vragen worden gesteld:

• Welke consequenties heeft de Turkse toetreding op de besluitvaardigheid van de EU?

• Welke invloed heeft Turkije op de stemverhoudingen; met andere woorden: hoe 

machtig wordt Turkije?

• Op welke gebieden zal Turkije zijn invloed op de stemverhoudingen naar verwachting 

het meest doen gelden?

Als Turkije toetreedt, zullen de nieuwe regels voor besluitvorming in de Raad van kracht 

zijn. Deze regels verstaan onder gekwalificeerde meerderheid ten minste 55 procent van 

de leden van de Raad die lidstaten vertegenwoordigen waarvan de bevolking ten minste 

65 procent uitmaakt van de bevolking van de Unie. Een blokkerende minderheid moet 

ten minste vier leden van de Raad omvatten. De toetreding van Turkije zal onder deze 

regels slechts beperkte invloed hebben op de besluitvaardigheid (zie kader paragraaf 

2.5.2). Er is dan ook geen reden om naar aanleiding van de Turkse toetreding de nieuwe 

besluitvormingsregels te herzien. 

22 In het eerste jaar van de toetreding (in 2004) bedraagt de inkomenssteun voor boeren uit de nieuwe lidstaten 25 pro-

cent van de inkomenssteun aan boeren in de oude lidstaten. Het zou daarom voor de hand gelegen hebben om in 

bovenstaand startscenario uit te gaan van een inkomenssteun van 25 in plaats van 35 procent. 

23 De Europese Commissie komt uit op een bedrag van 5,3 miljard euro (in prijzen van 2004). In prijzen van 2025 

bedraagt de maximale inkomenssteun 8 miljard euro.

24 De toetreding van Turkije zal nauwelijks van invloed zijn op de stemverhouding in de Commissie. De toetreding van 

Turkije zal wel van substantiële invloed zijn op de zetelverdeling en daarmee op de stemverhouding in het Europees 

Parlement. Zie: Hughes, op.cit., pp. 25 en 26.
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Verder kan worden berekend dat Turkije ongeveer evenveel invloed op de besluitvorming 

krijgt als Duitsland25. Dit is niet verrassend aangezien Turkije op het moment van toetre-

ding ongeveer evenveel inwoners zal hebben als Duitsland. Hughes verwacht dat Turkije 

zijn invloed – gezien zijn stategische ligging – vooral zal laten gelden op het terrein van 

de buitenlandse politiek26. Turkije versterkt het kamp van de lidstaten die veel directe 

baat hebben bij de structuurfondsen. Op grond van de nieuw afgesproken regels zullen 

de nettobetalers van de Unie een blokkerende minderheid kunnen vormen om voor hen 

ongewenste besluitvorming op dit terrein tegen te houden.

25 Zie: Richard Baldwin en Mika Widgren, The Turkey Question; Implications for QMV reforms, paper December 2003, zie 

http://heiwww.unige.ch/~baldwin/policy.html. 

26 Hughes, op.cit., pp. 31-33.
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5 Het toetredingsproces

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat na wat vanuit sociaal-economisch perspectief belangrijke aandachts-

punten in het toetredingsproces van Turkije zijn. Daarbij wordt het komende besluit over 

de Turkse toetreding als een gegeven beschouwd. Bij de beoordeling van de belangrijkste 

aandachtspunten voor de Turkse toetreding wordt teruggegrepen op het kader dat de 

SER bij de eerste toetredingen heeft ontwikkeld (zie hoofdstuk 2). 

Turkije heeft sinds 1999 de status van kandidaat-lidstaat en bereidt zich in die hoedanig-

heid voor op het lidmaatschap. De Europese Commissie geeft jaarlijks een overzicht van 

de gemaakte vorderingen. Mede op basis hiervan gaat paragraaf 5.2 na wat Turkije nog te 

doen staat. Paragraaf 5.3 gaat in op strategische aspecten van het toetredingsproces. 

5.2 Wat staat Turkije nog te doen?

5.2.1 Implementatie acquis en kwaliteit van het bestuur

Een eerste vereiste voor toetreding betreft het vermogen om de verplichtingen van het 

Verdrag na te komen en het acquis communautaire te implementeren. Dat stelt eisen aan 

de bestuurlijke en juridische capaciteit van het land. Niet alleen de Europese Commissie 

maar ook internationale organisaties wijzen op de duidelijke tekortkomingen van Tur-

kije op dit vlak. Zo stelt de OESO in zijn jongste landenrapport1: “The legal infrastructure 

and rule enforcement environment have lagged behind the needs of economic develop-

ment in Turkey.” Het OESO-rapport maakt overigens ook duidelijk dat onder invloed van 

zowel de EU als het IMF de afgelopen jaren al belangrijke institutionele hervormingen 

zijn doorgevoerd. Deze hebben naar het oordeel van de OESO onder meer geleid tot een 

grotere stabiliteit en voorspelbaarheid van het macro-economisch beleid (zie verder para-

graaf 5.2.2), een soepeler functioneren van kapitaal- en arbeidsmarkten en meer concur-

rentie, en openen de weg voor een vergaande rationalisatie van publieke uitgaven en 

diensten2.

Onderstaand kader en bijlage 3 schetsen de kwaliteit van het Turkse bestuur in een ver-

gelijkend perspectief, aan de hand van de methodologie en de databank van de Wereld-

bank. Daaruit komt naar voren dat Turkije in dit opzicht vergelijkbaar is met Roemenië, 

maar een achterstand heeft in te halen ten opzichte van de andere kandidaat-lidstaten en 

zeker ten opzichte van de huidige lidstaten. In paragraaf 2.4.5 is al gewezen op de wijd-

verbreide corruptie in Turkije (ook weer vergelijkbaar met Roemenië).

1 OECD, Economic Survey Turkey, October 2004, p. 80.

2 Ibid., pp. 114-118.
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In de toetredingsonderhandelingen zullen de voorwaarden voor overname en implemen-

tatie van het acquis en eventuele overgangsregelingen nader moeten worden bepaald. De 

Europese Commissie bespreekt de voortgang die Turkije op dit punt al heeft geboekt aan 

de hand van de dertig onderwerpen waarin de toetredingsonderhandelingen zijn opge-

deeld. Het is hier niet de plek om al deze punten uitvoerig te bespreken. De Europese 

Commissie merkt op dat Turkije op bijna alle terreinen nog aan het begin staat3. Turkije 

moet vooral het nodige doen op het terrein van het mededingingsrecht (met name de 

staatssteun), vennootschapsrecht, bescherming van intellectueel eigendom, voedselvei-

ligheid, arbo-wetgeving, het vrij verkeer van diensten, technische handelsbarrières en 

milieuwetgeving, hervorming landbouwbeleid, directe en indirecte belastingen en libe-

ralisering van de telecomsector4.

5.2.2 Handhaven macro-economische stabiliteit

De Europese Commissie signaleert dat Turkije significante vooruitgang heeft geboekt op 

de weg naar een functionerende markteconomie5. Van bijzonder belang voor Turkije is 

daarbij de macro-economische stabiliteit.

De kwaliteit van het Turkse bestuur 

Onderzoekers van de Wereldbank hebben een methodiek ontwikkeld om de 

kwaliteit van het bestuur (governance) van landen met elkaar te vergelijken. 

Daarbij worden zes indicatoren (voice and accountability, political stability, 

governement effectiveness, regulatory quality, rule of law and control of corrup-

tion) met elkaar vergeleken. Deze indicatoren hebben betrekking op respectieve-

lijk het proces waarmee regeringen worden geselecteerd, gecontroleerd en ver-

vangen, de capaciteit om goed beleid te effectueren en het respect van de bur-

gers voor de wet. De indicatoren zijn samengesteld op basis van data uit een 

groot aantal bronnen. 

Op basis van deze data kan geconcludeerd worden dat Turkije slecht scoort 

zowel in vergelijking met de huidige EU-lidstaten, als in verhouding tot zijn wel-

vaartspeil (zie bijlage 3). Dit beeld wordt ook bevestigd in andere vergelijkbare 

studies zoals die van het World Economic Forum. 

De relatief slechte kwaliteit van het bestuur is echter geen specifiek Turks pro-

bleem. Bulgarije en Roemenië behalen zowel in de studie van de Wereldbank als 

in andere studies vergelijkbare scores (vergelijk paragraaf 2.4.5). 

3 Zie Europese Commissie, 2004 Regular Report on Turkey’s progress towards accession, SEC(2004) 1201, Brussel, 6 okto-

ber 2004, p. 159. 

4 Zie: Europese Commissie, 2003 Regular Report on Turkey’s progress towards accession, Brussel 2003, pp. 140-143; 

Europese Commissie, 2004 Regular Report, op.cit., pp. 159-163; Karin Bojorge, Turkije en de EU: nu of nooit, Forum 

(opinieblad VNO-NCW), 6 mei 2004, p. 31. 

5 Zie: Europese Commissie, 2003 Regular Report, op.cit., Brussel 2003, p. 56; idem, 2004 Regular Report, op.cit., p. 70. 

In het laatste voortgangsverslag constateert de Commissie verdere vooruitgang op het terrein van de macro-econo-

mische stabiliteit, maar wijst zij ook op de noodzaak van verdere consolidering van de overheidsfinanciën.
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Turkije is al sinds 1980 bezig de economie te hervormen van een gesloten, op importsub-

stitutie gebaseerde, in belangrijke sectoren door staatsbedrijven gedomineerde econo-

mie, naar een open markteconomie. In 1980 bedroeg het aandeel van de export in het 

Turkse bnp nog geen 5 procent. Na de omslag in het economische beleid in de jaren tach-

tig volgde een periode van sterke economische (inhaal)groei. De gemiddelde groei in de 

periode 1980 en 1990 bedroeg 5,2 procent. In de jaren negentig daalde het groeitempo 

naar gemiddeld 3,6 procent. Dit is nog altijd hoger dan de gemiddelde groei in de EU-15 

in deze periode (2,1 procent per jaar). 

Vooral in de jaren negentig is de economische groei zeer onregelmatig geweest met diepe 

economische crises (in 1994, 1999 en 2001). Ook is er in deze periode sprake geweest van 

zeer hoge inflatie (gemiddeld 75 procent op jaarbasis). Deze macro-economische instabi-

liteit is terug te voeren op de slechte situatie van de overheidsfinanciën en de slechte con-

ditie van het bankwezen. De financiering van de overheidstekorten heeft geleid tot hoge 

inflatie. Onvoldoende toezicht op het bankwezen heeft ertoe geleid dat banken veel bui-

tenlandse schulden aangingen en daardoor zeer kwetsbaar werden voor schommelingen 

in de wisselkoers6. Veel staatsbanken zijn opgezadeld met slechte leningen. De macro-

economische instabiliteit aan het einde van de jaren negentig werd verergerd door de 

economische crisis in Rusland en door een grote aardbeving in het westen van Turkije. 

Na de laatste economische crisis in 2001 ligt de economische groei stabiel rond 6 procent 

per jaar7. De regering heeft met behulp van het IMF een macro-economisch stabilisatie-

beleid gevoerd, dat heeft geleid tot een daling van de inflatie en de reële rente. De toe-

komstige vooruitzichten zijn volgens de OECD en de Europese Commissie in beginsel 

gunstig (5 procent economische groei in 2005), maar hangen ook af van het voortzetten 

van de hervormingen in de economie en de vooruitzichten op het lidmaatschap van de 

Europese Unie.

De macro-economische onevenwichtigheden zijn echter nog niet verdwenen en het land 

blijft hierdoor onverminderd kwetsbaar. De belangrijkste reden daarvoor vormt de bin-

nenlandse publieke schuldenlast, die na het loslaten van de wisselkoerskoppeling met 

circa 40 procentpunt toenam tot meer dan 90 procent van het bbp8. Deze schuldenlast 

(die inmiddels circa 70 procent van het bbp bedraagt) noodzaakt de Turkse regering tot 

het voeren van een strak begrotingsbeleid (primair surplus 6,5 procent van het bbp; door 

6 Eind 1999 (toen het land werd getroffen door een zware aardbeving) besloten de Turkse autoriteiten om onder bege-

leiding van het IMF af te rekenen met de kwetsbaarheden in de economie. Het programma werd aanvankelijk 

enthousiast ontvangen, maar liquiditeitsproblemen bij een aantal kleine Turkse banken leidden in november 2000 

tot speculatie tegen de kruipende wisselkoerskoppeling van de lira. Ondanks een ophoging van het IMF-pakket ont-

stond in het voorjaar van 2001 nieuwe financiële onrust en zagen de Turkse autoriteiten zich alsnog genoodzaakt de 

wisselkoerskoppeling los te laten, waardoor de lira in één klap 40 procent van haar waarde verloor. Voor de achter-

gronden van de macro-economische instabiliteit zie verder: OECD, Economic Surveys, Turkey, volume 2002, Supple-

ment No. 1 – December, Parijs 2002.

7 Het volgende is gebaseerd op OECD, Economic Outlook, 75, mei 2004, pp. 180-182.

8 Deze explosieve stijging werd veroorzaakt doordat de overheid garant ging staan voor de Turkse bankensector, die 

gezien de omvangrijke netto open posities met de overshooting van de lira in één klap insolvabel werd. 
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de hoge rentelast als gevolg van de omvangrijke publieke schuld bedroeg het uiteinde-

lijke begrotingstekort over 2003 ruim 12 procent van het bbp). De hoge mate van indexa-

tie aan de daggeldrente en de wisselkoers brengt een grote kwetsbaarheid voor verslech-

teringen in het marktsentiment met zich.

Ook de Europese Commissie wijst erop dat de macro-economische onevenwichtigheden 

nog niet verdwenen zijn. Het is daarom essentieel dat het huidige macro-economische 

stabilisatieprogramma onder begeleiding van het IMF alsmede de structurele hervormin-

gen worden voortgezet.

5.2.3 Sociaal-economische grondrechten 

In paragraaf 2.4.3 is gewezen op het gemeenschappelijke domein van de (sociaal-econo-

mische) grondrechten in Europa. Turkije neemt nog niet volledig deel aan dat domein. 

Zo schieten de waarborgen voor de vakbondsvrijheid ernstig tekort. Turkije heeft voorbe-

houden gemaakt bij de artikelen 5 (het recht zich te organiseren) en 6 (recht om collectief 

te onderhandelen, stakingsrecht) van het Europese Sociaal Handvest9.

Turkije heeft wel alle fundamentele IAO-verdragen geratificeerd10. Het Europees Econo-

misch en Sociaal Comité (EESC) wijst in haar advies over de betrekkingen tussen EU en 

Turkije echter op een aantal afwijkingen in de Turkse wetgeving ten opzichte van deze 

IAO-verdragen11:

• In artikel 54 van de Turkse Grondwet wordt het stakingsrecht nog uitvoerig beperkt. 

Vooral in de openbare sector bestaan er beperkingen van het recht zich te organiseren 

en het stakingsrecht.

• Bepalingen in Wet 2821 op de vakbonden en Wet 2822 op collectieve arbeidsovereen-

komsten zijn niet in overeenstemming met het IAO-verdrag over het recht op vereni-

ging. Er zijn wel initiatieven om deze bepalingen te wijzigen, maar onlangs heeft de 

Turkse regering op grond van deze bepalingen bij de rechtbank procedures ingeleid 

tegen DISK, een van de in het gemengd raadgevend comité EU-Turkije vertegenwoor-

digde vakbonden.

• Ernstige tekortkomingen wat de gelijke behandeling van vrouwen betreft. Weliswaar 

zijn de desbetreffende IAO-verdragen met enkele uitzonderingen (bijv. wettelijke 

obstakels voor toegang van vrouwen tot bepaalde beroepen) omgezet in wetgeving, 

maar in de praktijk vertoont de tenuitvoerlegging tal van lacunes12.

9 Ook Griekenland heeft dergelijke voorbehouden gemaakt. Alle overige (kandidaat-)lidstaten hebben artikel 5 en 6 

van het ESH aanvaard. 

10 Zie: www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.html.

11 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De betrekkingen tussen de EU en Turkije met het oog op 

de Europese Raad van december 2004, REX/172 Turkije, Brussel, 1 juli 2004. Op 9 augustus 2004 heeft de Turkse vak-

bond DISK een brief gestuurd naar collega-vakbonden in de EU waarin aandacht wordt gevraagd voor de beperkin-

gen van het recht van vereniging in Turkije. 

12 Het EESC wijst er overigens op dat soortgelijke problemen in tal van EU-lidstaten bestaan.
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Het EESC adviseert om als voorwaarde voor de opening van de toetredingsonderhande-

lingen te stellen dat Turkije de eigen wetgeving betreffende fundamentele vakbondsrech-

ten en -vrijheden volledig in overeenstemming brengt met de IAO-verdragen 87 en 98.

Ook de Europese Commissie stelt vast dat de vakbondsvrijheid en het recht op collectief 

onderhandelen in Turkije nog steeds tekortschieten bij de relevante IAO-verdragen13. De 

Commissie merkt verder op dat Turkije weliswaar de IAO-verdragen met betrekking tot 

het verbod op kinderarbeid en de minimumleeftijd voor arbeid heeft ondertekend en 

geïmplementeerd in nationale wetgeving, maar dat de minimumarbeidsleeftijd niet 

geldt voor grote delen van de landbouwsector14. 

Niet alleen vakbonden, maar ook andere organisaties worden beperkt in het recht op ver-

eniging. Een nieuwe wet op de vereniging moet dergelijke beperkingen wegnemen en de 

inmenging van de overheid in de interne aangelegenheden aan banden leggen. Deze wet 

is in juli 2004 door het Turkse parlement aangenomen maar wegens een presidentieel 

veto nog niet van kracht15. Volgens de Europese Commissie is het in werking treden van 

deze wet een voorwaarde dat Turkije voldoet aan de politieke criteria en bijgevolg het 

openen van de toetredingsonderhandelingen16. Een dergelijke voorwaarde stelt zij niet 

ten aanzien van de vakbondsrechten en het recht op collectieve onderhandelingen. De 

Europese Commissie stelt wel de mogelijkheid tot opschorting van de onderhandelingen 

voor bij een ernstige en voortdurende inbreuk op de beginselen van vrijheid, democratie, 

respect voor de mensenrechten en respect voor de fundamentele vrijheden en de rechts-

staat17. 

5.3 Aandachtspunten toetredingsstrategie

Geen toetredingsdatum

Toetreding van Turkije op korte termijn is niet aan de orde. De algemene verwachting is 

dat Turkije na een besluit over het openen van de toetredingsonderhandelingen pas in 

het volgende decennium daadwerkelijk zal toetreden. De tussenliggende tijd zal nodig 

zijn om de macro-economische stabilisatie en het structurele hervormingsprogramma te 

consolideren en vooral te implementeren. Om druk op de hervormingsketel te houden is 

een reëel perspectief op toetreding van belang. Het is echter niet verstandig als de EU zich 

vastlegt op een toetredingsdatum18. Deze zal snel een eigen leven gaan leiden, juist druk 

op de ketel wegnemen, en een latere objectieve beoordeling in de weg staan. Een en ander 

13 Europese Commissie, 2004 Regular Report, op.cit., pp. 47 en 110;  Europese Commissie, Recommendation of the Euro-

pean Commission on Turkey’s progress towards accession, COM(2004) 656, pp. 9 en 12.  

14 Europese Commissie, 2004 Regular Report, op.cit., pp. 47 en 110. 

15 Ibid., p. 40.

16 Europese Commissie, Recommendation, op.cit., p. 9, derde conclusie. 

17 Ibid., p. 9, vijfde conclusie.

18 Zie ook SER Commissie ISEA, Advies Uitbreiding van de EU met de Midden- en Oost-Europese landen, publicatie-

nr. 99/16, p. 8. 
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vereist dus een zorgvuldig management van de kant van de EU van het toetredingsproces. 

Maar of het zal lukken om te voldoen aan de voorwaarden voor toetreding, hangt natuur-

lijk in eerste instantie van Turkije zelf af.

Voltooiing van de douane-unie als herkenbare stap in het toetredingsproces

De verbreding en verdieping van de in 1996 overeengekomen douane-unie tussen de EU 

en Turkije biedt een kader voor de geleidelijke integratie van Turkije in de EU. In de jaren 

negentig zijn met de Midden- en Oost-Europese landen hiertoe zogeheten Europa-akkoor-

den gesloten19. Wat de geleidelijke integratie van Turkije betreft kan de EU voortbouwen 

op de bestaande douane-unie. Deze zou verbreed kunnen worden richting diensten en 

landbouwproducten en verdiept kunnen worden door de afbouw van non-tarifaire 

belemmeringen20. Op deze punten zijn al eerder intenties geformuleerd, maar deze zijn 

zeker wat de verbreding betreft, niet gerealiseerd (zie paragraaf 4.2). 

Verbreding en verdieping van de douane-unie heeft diverse voordelen. Het maakt het 

namelijk mogelijk om:

• Turkije op economisch gebied geleidelijk verder in de EU te integreren;

• nadruk te leggen op de daadwerkelijke implementatie van hervormingen;

• herkenbare stappen te zetten in het integratieproces;

• en druk op de Turkse hervormingsketel te houden. 

19 Zie o.a.: SER-advies Sociaal-economische betrekkingen met Midden- en Oost-Europa, publicatienr. 93/16, Den Haag 

1993.

20 Zie verder: Sinan Ülgen en Yiannis Zahariadis, The future of Turkish-EU trade relations: deepening versus widening, 

CEPS Brussel, EU-Turkey Working Papers, no. 6, August 2004.
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Inleiding

Na de jongste uitbreiding kent de Europese Unie vier kandidaat-lidstaten:

• Bulgarije en Roemenië, waarmee de toetredingsonderhandelingen inmiddels in een 

vergevorderd stadium zijn.

• Kroatië, waarmee de toetredingsonderhandelingen begin 2005 worden geopend1.

• Turkije, waarvan de Europese Raad in december 2004 zal vaststellen of het land aan 

de politieke voorwaarden voor toetreding (en voor het openen van toetredingsonder-

handelingen) voldoet.

Bij de vraag of Turkije aan de politieke ‘Kopenhagen-criteria’ voldoet gaat het erom of dat 

land over stabiele instellingen beschikt die de democratie, de rechtsorde, de mensenrech-

ten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen. Het is niet aan 

de SER om te beoordelen of Turkije nu aan deze voorwaarden voor het openen van toetre-

dingsonderhandelingen voldoet. Aan deze politieke criteria zijn overigens wel aspecten 

verbonden – zoals de waarborgen voor sociale grondrechten, waaronder vakbondsvrij-

heid – die bepalend zijn voor de sociaal-economische verhoudingen en waarvoor de Com-

missie ISEA van de SER dan ook nadrukkelijk aandacht wil vragen. Daarnaast signaleert 

het advies een aantal sociaal-economische knelpunten die tijdig vóór de toetreding uit de 

weg zullen moeten worden geruimd.

6.2 Algemene aandachtspunten

Toetredingsvoorwaarden …

Voor elke kandidaat-lidstaat moeten de eigen prestaties in het voldoen aan de toetre-

dingsvoorwaarden (waaronder de daadwerkelijke implementatie van het acquis com-

munautaire) maatgevend zijn. Bij de keuze van het moment van toetreding en bij het tref-

fen van eventuele overgangsregelingen moeten de gevolgen voor de interne markt zwaar 

wegen. Daarom is het ook niet verstandig om al vroegtijdig een toetredingsdatum vast te 

leggen.

Naast een juiste overname van het acquis communautaire vraagt de SER gerichte aandacht 

voor een aantal sociaal-economische knelpunten voor toetreding van kandidaat-lidsta-

ten, in het bijzonder:

• Een juiste interpretatie van het economische criterium voor toetreding, in het bijzon-

der de toetsing of een kandidaat-lidstaat een functionerende markteconomie is.

1 De andere landen op de Westelijke Balkan – Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië & Montenegro en Macedonië – 

worden door de EU als potentiële kandidaat-lidstaten aangemerkt.
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• Afdoende waarborgen voor sociaal-economische grondrechten en vakbondsvrijheid 

in de kandidaat-lidstaten, door te verlangen dat kandidaat-lidstaten voor toetreding 

tot de EU partij zijn bij zowel het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden (EVRM) als het Europees Sociaal Handvest (ESH) én bij alle 

‘grondrechtelijke’ IAO-verdragen.

• De problemen bij het scheppen van evenwichtige arbeidsverhoudingen, met een vol-

waardige inbreng van beide sociale partners, en bij het ontwikkelen van een effec-

tieve nationale sociale dialoog.

• Tekortkomingen in de bestuurlijke en juridische infrastructuur en wijdverbreide cor-

ruptie in verschillende kandidaat-lidstaten (in het bijzonder Roemenië en Turkije).

Ter voorbereiding op de toetredingsonderhandelingen met Kroatië heeft de Europese 

Raad de Europese Commissie gevraagd een evaluatie van de jongste uitbreidingsronde op 

te stellen. Het is belangrijk om lessen te trekken uit die ronde en te bezien welke verbete-

ringen in het toetredingsproces kunnen worden aangebracht; tegelijkertijd dient te blij-

ven staan dat elke kandidaat-lidstaat op de eigen merites wordt beoordeeld.

… en uitbreidingsvoorwaarden

De SER onderscheidt toetredingsvoorwaarden (waaraan kandidaat-lidstaten moeten vol-

doen) en uitbreidingsvoorwaarden (die de EU zelf moet realiseren). Die uitbreidingsvoor-

waarden betreffen institutionele en beleidsmatige hervormingen die nodig zijn om uit-

breidingen van de EU te doen slagen.

Voor de besluitvorming in de EU is het belangrijk dat de 25 lidstaten in juni 2004 over-

eenstemming hebben bereikt over een nieuw grondwettelijk Verdrag dat na ratificatie 

door elk van de lidstaten in werking kan treden. Dit verdrag zet flinke stappen vooruit 

naar meer slagvaardigheid, democratie en transparantie in de EU en legt daarmee de 

institutionele grondslag voor zowel de jongste uitbreiding als voor toekomstige uitbrei-

dingen. Belangrijke verbeteringen betreffen de verruiming van de meerderheidsbesluit-

vorming (gekoppeld aan co-decisie door het Europees Parlement) en de nieuwe omschrij-

ving van een gekwalificeerde meerderheid.

Beleidsmatige hervormingen zijn vooral van belang in het landbouwbeleid en het struc-

tuurfondsenbeleid. Dit zijn de twee grootste posten op de EU-begroting. Wat in het 

publieke debat vaak als kosten van de uitbreiding (voor het EU-budget) wordt aangeduid, 

betreft primair de kosten van het geldende EU-beleid.

De afgelopen jaren heeft de EU een belangrijke aanzet gegeven tot de hervorming van het 

GLB. Die hervorming dient de komende periode te worden voortgezet. Daarbij is de vraag 

of toepassing van het subsidiariteitsbeginsel niet zou moeten leiden tot een verschuiving 

van verantwoordelijkheden en middelen naar de lidstaten, met name in de sfeer van 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer en van plattelandsontwikkeling. De kosten van de 

uitbreiding worden wat de landbouw betreft bepaald door de stand van het GLB, met 
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dien verstande dat deze in de aanvangsperiode worden gematigd door de toegepaste infa-

sering van de directe inkomenstoeslagen.

De hervorming van het structuurfondsenbeleid is nog niet serieus ter hand genomen. De 

EU dient de cohesiesteun veel consequenter te richten op de armste lidstaten en de steun 

aan armere regio’s in rijkere lidstaten te beëindigen. De overdrachten aan de nieuwe lid-

staten worden begrensd door het maximum (van 4 procent van het bbp van de ontvan-

gende lidstaat) dat met het oog op de absorptiecapaciteit wordt gehanteerd.

6.3 Bulgarije, Roemenië en Kroatië

Afronding van de toetredingsonderhandelingen met Roemenië en Bulgarije

Bij de toetredingsonderhandelingen is het van groot belang vast te houden aan een 

beoordeling van elk land op basis van de eigen merites. Op dit moment is Bulgarije op 

een aantal punten verder gevorderd in het toetredingsproces naar de EU dan Roemenië. 

Als Roemenië de in het verleden opgelopen achterstand de komende periode niet zou 

weten in te lopen, moet een verschillende toetredingsdatum worden overwogen, zonder 

daarmee extra onzekerheden en hobbels in het toetredingsproces te creëren. Het nieuwe 

vrijwaringsinstrument – dat het mogelijk maakt om bij onvoldoende voorbereiding door 

de kandidaat-lidstaat de toetredingsdatum een jaar te verschuiven – schept een (vrij sub-

tiele) extra mogelijkheid voor differentiatie. Het herkenbaar vasthouden aan een beoor-

deling op basis van de eigen prestaties van de kandidaat-lidstaat is mede van belang met 

het oog op de precedentwerking voor de overige kandidaat-lidstaten (waaronder Kroatië 

en Turkije).

Opening van toetredingsonderhandelingen met Kroatië

Met Kroatië worden de toetredingsonderhandelingen in de loop van 2005 geopend. Toe-

treding op middellange termijn vormt een reëel toekomstperspectief, op voorwaarde dat 

Kroatië de voorbereiding op het EU-lidmaatschap voortvarend ter hand neemt. De Euro-

pese Raad heeft van het land ook grotere inspanningen voor onder meer de rechten van 

minderheden, de terugkeer van vluchtelingen en de regionale samenwerking gevraagd. 

Het is logisch om, als die grotere inspanningen zouden uitblijven, daaraan gevolgen voor 

het verloop van de onderhandelingen te verbinden (zoals de Europese Commissie ook 

voorstelt te doen). 

De Commissie ISEA wil in dit verband vooral het belang van de inzet voor een nauwere 

regionale samenwerking op de Balkan onderstrepen. Dat is om meerdere redenen van 

belang:

• voor de economische ontwikkeling van Kroatië en de andere landen in de regio;

• voor de politieke stabiliteit in de regio en de positie van minderheden in de landen 

van het voormalige Joegoslavië;

• als opstap voor andere landen van de Westelijke Balkan naar integratie in de EU (de 

EU beschouwt Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië & Montenegro en Macedonië 

immers als potentiële kandidaat-lidstaten en meent dat de toekomst van de Weste-

lijke Balkan in de EU ligt);
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• en bovenal: Europese integratie begint bij marktopening en samenwerking met de 

eigen buurlanden.

6.4 Toetreding van Turkije

Concentratie op sociaal-economische aspecten toetreding Turkije

De Commissie ISEA vindt het belangrijk dat de verschillende politieke en principiële vra-

gen die rond de toetreding van Turkije spelen helder worden onderscheiden en duidelijk 

worden beantwoord. Over de principiële vraag of Turkije tot de EU behoort, doet dit 

advies geen uitspraak. Het vertrekpunt is de feitelijke status van Turkije als kandidaat-lid-

staat.

Het ligt, zoals eerder aangegeven, ook niet op de weg van de Commissie ISEA om te beoor-

delen of Turkije op dit moment voldoet aan de politieke voorwaarden voor het openen 

van toetredingsonderhandelingen. Slechts bepaalde aspecten hiervan, in het bijzonder 

de sociale grondrechten, behoren tot de competentie van de SER. Van wezenlijk belang is 

dat in de komende jaren door wetgeving en praktijk wordt bevestigd dat het ingeslagen 

hervormingsproces inderdaad onomkeerbaar is. Het is daarom vanzelfsprekend dat een 

eventuele ernstige en blijvende schending van mensenrechten, fundamentele vrijheden 

en beginselen van democratie en rechtsstaat, conform de conclusies en aanbevelingen 

van de Europese Commissie2, tot opschorting van de toetredingsonderhandelingen zal 

leiden.

Vakbondsvrijheid schiet nu tekort

Op het snijvlak van de economische en politieke criteria voor EU-toetreding liggen onder 

meer de sociale dialoog en de vakbondsrechten. De vakbondsvrijheid in Turkije schiet 

ernstig tekort. De Commissie ISEA vindt dat Turkije de sociale grondrechten die in de EU 

gelden ruim vóór de toetreding zal moeten overnemen, zowel in wetgeving als in de prak-

tijk.

De Europese Commissie heeft duidelijk gemaakt dat de nieuwe wet op de verenigingen 

in werking moet zijn getreden voordat de toetredingsonderhandelingen kunnen worden 

geopend. Deze wet beperkt de mogelijkheden van de overheid voor inmenging in de 

interne aangelegenheden van verenigingen. Het zou niet logisch zijn om een dergelijke 

inmenging – op grond van wetten die in strijd zijn met de IAO-verdragen over het recht 

op vereniging (nr. 87) en van collectief onderhandelen (nr. 98) – wel door de vingers te 

zien als het gaat om vakverenigingen. Naar het oordeel van de Commissie ISEA betekent 

dit dat de Turkse wetgeving volledig in lijn moet worden gebracht met de IAO-verdragen 

87 en 98 voordat de toetredingsonderhandelingen feitelijk kunnen worden geopend3.

2 Zie: Europese Commissie, Recommendation on Turkey’s progress towards accession, COM(2004) 656, 6 oktober 2004, 

p. 9.

3 Daarbij past ook intrekking door Turkije van de gemaakte voorbehouden bij de artikelen 5 en 6 van het Europese 

Sociale Handvest (zie ook paragrafen 2.4.3 en 5.2.3).
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Het advies concentreert zich op de vraag wat gegeven een beslissing door de Europese 

Raad over het openen van toetredingsonderhandelingen, vanuit sociaal-economisch 

gezichtspunt belangrijke aandachtspunten moeten zijn. Hierboven zijn al de sociaal-eco-

nomische grondrechten genoemd. Verder vragen vooral de handhaving van de in de afge-

lopen jaren herwonnen macro-economische stabiliteit alsmede versterking van de juridi-

sche en bestuurlijke capaciteit en terugdringing van de corruptie veel aandacht. 

Daarnaast wil het advies zo zakelijk mogelijk de sociaal- en financieel-economische gevol-

gen van een Turkse toetreding – voor de EU en voor Turkije zelf – in beeld brengen. Deze 

betreffen in hoofdzaak de ontwikkeling van het handelsverkeer en de investeringen, de 

gevolgen voor de migratie vanuit Turkije naar de EU en de gevolgen van een Turks lid-

maatschap voor de EU-begroting.

De toetreding van Turkije biedt perspectieven…

Toetreding impliceert voor Turkije – naast handhaving van macro-economische stabili-

teit en in samenhang met de invoering van een moderne, op Europese leest geschoeide 

marktordening – het wegnemen van non-tarifaire belemmeringen in het handelsverkeer 

met de EU. Door verdere specialisatie kunnen zowel Turkije als de EU hiervan profiteren.

De baten van verdere handelsintegratie zijn voor Turkije het grootst. De positieve effec-

ten voor de EU worden beperkt vanwege de asymmetrie in de handelsrelaties die terug te 

voeren is op het verschil in omvang van het bnp: de EU is voor Turkije de grootste han-

delspartner, maar omgekeerd gaat maar een klein deel van de export van de EU naar Tur-

kije. Maar vooral voor internationaal opererende bedrijven kan de toetreding van Turkije 

belangrijke voordelen opleveren. De toetreding van Turkije kan ook een belangrijke 

impuls geven aan de ontwikkeling van Zuidoost-Europa waarvan ook (kandidaat-)lidsta-

ten als Roemenië, Bulgarije en Griekenland zullen profiteren. 

De schattingen over de effecten van het afschaffen van de non-tarifaire belemmeringen 

zijn te beschouwen als minimumschattingen omdat geen rekening is gehouden met 

mogelijke schaaleffecten en dynamische effecten die uitgaan van een groei van de bui-

tenlandse investeringen. Het is echter moeilijk de omvang van deze effecten in te schat-

ten. Een en ander zal sterk afhangen van de kwaliteit van het beleid en de instituties in 

Turkije zelf. Als Turkije erin slaagt de corruptie te verminderen, zal dit substantiële posi-

tieve gevolgen hebben voor zowel Turkije als de EU. 

Gezien de inkomensverschillen tussen de EU en Turkije zal vrijmaking van het werkne-

mersverkeer na de toetreding van Turkije tot een aanzienlijke stroom migranten leiden. 

Deze stroom zal zich waarschijnlijk vooral richten op de lidstaten die al een omvangrijke 

Turkse gemeenschap kennen (Duitsland, en in veel mindere mate Nederland). Voor mas-

samigratie hoeft echter niet te worden gevreesd. Het verwachte aantal migranten zal op 

termijn ongeveer gelijk zijn aan het aantal migranten dat uit de nieuwe lidstaten uit Mid-

den- en Oost-Europa komt.

De schattingen gaan natuurlijk met de nodige onzekerheden gepaard. Aangezien de toe-

treding van Turkije nog minstens tien jaar verder ligt is het ook moeilijk te zeggen wat 
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de effecten van de toestroom op termijn voor de arbeidsmarkt of de socialezekerheidsstel-

sels zullen zijn. Om meer zicht te krijgen op de omvang en mogelijke effecten van de vrij-

making van het werknemersverkeer verdient het aanbeveling de effecten voor de arbeids-

markt en de socialezekerheidsstelsels van de recente instroom van werknemers uit de 

nieuwe lidstaten in de EU de komende jaren nauwlettend te volgen. Op grond daarvan 

kan dan tijdig voor toetreding EU-breed een overgangsregime worden ontwikkeld dat de 

vrijmaking van het werknemersverkeer met Turkije in goede banen kan leiden. Het is 

niet nodig en nuttig daarop vooruitlopend nu al conclusies te trekken. 

De toetreding van Turkije tot de EU zal substantiële gevolgen hebben voor de EU-begro-

ting. Turkije zal een netto-ontvanger zijn. Dat komt vooral door ontwikkelingsachter-

stand van de economie; daarnaast speelt de relatief grote omvang van de landbouwsector 

een rol. De omvang van de uitgaven ten laste van de EU-begroting zal in hoofdzaak afhan-

kelijk zijn van twee factoren: enerzijds de verdere ontwikkeling van het EU-beleid (in het 

bijzonder ten aanzien van de landbouw en de structuurfondsen); anderzijds de ontwik-

keling die de Turkse economie tot aan de toetreding zal doormaken (en die onder meer 

de maximale absorptiecapaciteit zal bepalen).

De verschillende, met enige zorgvuldigheid onderbouwde ramingen wijzen uit dat de 

mogelijke lasten voor het EU-budget te overzien zijn: de netto-overdracht zal in de orde 

van grootte van 0,1 tot 0,15 procent van het EU-bbp liggen. Derhalve kan (en moet) de 

Turkse toetreding binnen het kader van het eigenmiddelenplafond worden gefinancierd. 

Dit vereist wel dat er in de komende periode door beleidshervormingen binnen de EU-

begroting genoeg ruimte wordt gemaakt, vooral door het concentreren van de structuur-

steun op de armste lidstaten.

…maar vereist voortzetting van hervormingen …

Al met al opent de toetreding van Turkije tot de EU perspectieven voor meer welvaart:  

vooral in Turkije zelf, in mindere mate in de EU (en dan met name in Zuidoost-Europa). 

Voor het realiseren van die welvaartseffecten zal Turkije verder moeten gaan met het 

doorvoeren van structurele hervormingen. 

Een goede voorbereiding op het EU-lidmaatschap houdt ten eerste de stelselmatige over-

name en implementatie van het acquis communautaire in. Daarnaast dient Turkije het 

hervormingspakket dat in het streven naar lidmaatschap is aangenomen ook daadwerke-

lijk te implementeren. Voor een effectieve implementatie van het acquis en voor doorvoe-

ring van het recente hervormingspakket is een verdere versterking van de juridische en 

bestuurlijke capaciteit van Turkije nodig. Om te kunnen voldoen aan het criterium van 

een functionerende markteconomie moet Turkije vooral laten zien dat de macro-econo-

mische instabiliteit definitief tot het verleden behoort door vast te houden aan het beleid 

van macro-economische stabilisatie en structurele hervormingen dat onder IMF-begelei-

ding is ingeslagen.

Het openen van toetredingsonderhandelingen moet dan ook vooral in functie van de 

voortgang van deze hervormingsprocessen worden bezien. Ervan uitgaande dat Turkije 

het programma van structurele hervormingen consequent voortzet, bestaan er vanuit 
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sociaal-economisch perspectief geen zwaarwegende bezwaren tegen een mogelijke toe-

treding op termijn tot de EU.

…en inkadering in een zorgvuldig toetredingsproces

Een goede voorbereiding van Turkije op de toetreding vereist dat de nodige tijd wordt 

genomen voor het toetredingsproces. Politieke druk om tot een snelle afronding te 

komen moet zoveel mogelijk worden vermeden. Hierin past ook niet het noemen van een 

toetredingsdatum. Maar als de Europese Raad besluit de onderhandelingen te openen, 

moet Turkije een reëel perspectief op toetreding blijven houden. Kortom: het toetredings-

proces mag voor Turkije geen race zonder finish worden, maar die race moet niet met een 

valse start beginnen. En de race moet vervolgens niet verstoord worden door een tussen-

tijdse wijziging van het parcours of door naderhand de finishlijn te verleggen. Het is aan 

Turkije om het uitgezette traject naar EU-toetreding conform de geldende regels af te leg-

gen.

Juist omdat het toetredingsproces een lange reeks van jaren zal nemen is het zaak opeen-

volgende fasen van dat proces helder te markeren en te blijven onderscheiden. Op sociaal-

economisch terrein biedt de bestaande douane-unie tussen Turkije en de EU nuttige aan-

knopingspunten voor het opzetten en inrichten van een goede toetredingsstrategie. Deze 

douane-unie omvat namelijk al diverse pre-accessie-elementen, die te vergelijken zijn 

met de Europa-akkoorden die eerder met de vorige ronde van kandidaat-lidstaten zijn 

gesloten. De verdieping en verbreding van de douane-unie tussen de EU en Turkije biedt 

mogelijkheden om herkenbare stappen in het toetredingsproces te markeren en maakt 

een geleidelijke verdere integratie van Turkije mogelijk.

Den Haag, 8 november 2004

H.H.F. Wijffels

voorzitter

M.G. Bos

secretaris
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De ontwikkeling van de sociaal-economische betrekkingen tussen de EU en Turkije

Deze bijlage geeft een overzicht van de economische integratie tussen de EU en Turkije. 

Het uitgangspunt daarbij is het in 1963 ondertekende Associatie-Verdrag tussen Turkije 

en de toenmalige Europese Economische Gemeenschap (in het vervolg, weliswaar ana-

chronistisch, aangeduid als EU). Hierin is een stappenplan opgenomen voor de realisatie 

van een douane-unie tussen de EU en Turkije. Aan de hand van dat stappenplan wordt 

aangegeven hoe de relatie zich ontwikkeld heeft en in welke mate de toenmalige inten-

ties verwezenlijkt zijn. 

Onderstaand kader geeft een overzicht van de belangrijkste momenten in de ontwikke-

ling van de relatie tussen de EU en Turkije.

Kort historisch overzicht van de relatie EU-Turkije

1959: Turkije vraagt de zes lidstaten van de EEG om onderhandelingen te starten 

over een Associatie-overeenkomst.

1963: Ondertekening in Ankara van Associatie-overeenkomt (in 1964 geratifi-

ceerd). 

Associatie-overeenkomst voorziet realisering van een douane-unie met 

Turkije op termijn van  maximaal zeventien jaar in drie stappen en in de 

instelling van een Associatieraad.

Speech voorzitter Europese Commissie Walter Hallstein in Ankara:

“La Turquie fait parti de L’Europe. (…) Et un jour le dernier pas sera franchi: 

La Turquie sera membre de plein exercice de la Communauté.” 

1970: Ondertekening van Aanvullend Protocol waarin de overgangsfase naar de 

douane-unie wordt geregeld. Het Protocol wordt in 1973 van kracht.

1970-1983: Politieke en economische crisis in Turkije. Inval op Cyprus (1974), ingrij-

pen van het leger (in 1970 en 1980), eind jaren zeventig: straatgevechten in 

sommige steden tussen leger en communistische groeperingen. Activitei-

ten van de Associatie-Raad liggen tussen 1976-1980 bijna stil. Implementa-

tie van de Associatie-overeenkomst door EU wordt onder druk van het EP 

wegens zorgen over de schending van de mensenrechten in 1981 opge-

schort. In 1983 geeft het leger de macht weer uit handen. Koerswijziging 

economisch beleid vanaf 1980: start opening economie en privatisering.

1987: Turkije dient aanvraag voor het lidmaatschap in.
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Hoofdlijnen Associatie-overeenkomst (1963)

De in 1963 overeengekomen Associatie-overeenkomst tussen EU en Turkije voorziet in de 

geleidelijke totstandbrenging van een douane-unie. Daarnaast bevat de overeenkomst 

allerlei intenties en verwijzingen naar een toetreding van Turkije tot de EU. 

1989: De Europese Commissie concludeert op basis van een inschatting van de 

politieke en economische situatie in Turkije dat “it would not be useful to 

open accession negotiations with Turkey straight away”. De Commissie 

pleit om de steun aan Turkije in het kader van de Associatie-overeenkomt 

te intensiveren. De Raad neemt in 1990 de conclusies van de Commissie 

over.

1995: Overeenkomst Turkije en EU over aangaan van een douane-unie. Deze 

treedt in 1996 in werking en betreft industriële goederen en voedingsmid-

delenindustrie. Voor Turkse landbouwproducten gelden preferentiële 

tarieven. 

1997: De Europese Raad bevestigt in Luxemburg dat Turkije in aanmerking 

komt voor lidmaatschap. Omdat nog niet voldaan is aan de politieke en 

economische voorwaarden, kunnen de toetredingsonderhandelingen met 

Turkije niet worden gestart. De Raad biedt wel extra hulp aan. Turkije 

wijst dit af. 

1999: De Europese Raad in Helsinki stelt vast dat Turkije een kandidaat-lidstaat 

is “die voorbestemd is tot de Unie toe te treden op basis van dezelfde crite-

ria die voor andere lidstaten gelden”. Turkije komt net als andere kandi-

daat-lidstaten in aanmerking voor een pretoetredingsstrategie. Turkije 

wordt uitgenodigd om deel te nemen aan communautaire programma’s, 

organen, en vergaderingen met de kandidaat-lidstaten in het kader van 

het toetredingsproces en ontvangt ook pre-accessiesteun.

2002: De Europese Raad in Kopenhagen memoreert de in Helsinki genomen 

besluiten en besluit dat als Turkije aan de politieke criteria voldoet, de 

Raad in december 2004 het groene licht zal geven voor de toetredingson-

derhandelingen.

2003 De Raad stelt een partnerschap voor toetreding vast met Turkije.
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De geleidelijke totstandkoming van de douane-unie

Het doel van de Associatie-overeenkomst zoals verwoord in het eerste artikel is de verbe-

tering van de economische betrekkingen tussen Turkije en de EU1. Hierbij wordt de nood-

zaak van een versnelde ontwikkeling van de Turkse economie in acht genomen. Om deze 

doelstelling te verwezenlijken wordt in de totstandkoming van een douane-unie voorzien 

in drie fasen:

1 Een voorbereidende fase van vijf jaar waarin Turkije met hulp van de EU zijn econo-

mie versterkt. De hulp van de EU wordt geregeld in een Financieel Protocol. 

2 Een overgangsfase waarin de douane-unie geleidelijk tot stand wordt gebracht en 

waarin Turkije en de EU het economisch beleid op elkaar afstemmen. Deze overgangs-

periode zou maximaal twaalf jaar mogen duren.

3 De definitieve fase gegrondvest op de douane-unie. 

Volgens het oorspronkelijke plan zou de douane-unie dus in maximaal 17 jaar, uiterlijk 

1980, gerealiseerd moeten worden. Uiteindelijk is de douane-unie pas 15 jaar later gerea-

liseerd. Deze vertraging is terug te voeren op een later begin van de overgangsfase (1973 

in plaats van 1968) en een in het Aanvullend Protocol van 1970 (zie hieronder) langer vast-

gestelde overgangsfase (22 in plaats van 12 jaar).

Reikwijdte van de douane-unie

De douane-unie zou zich moeten uitstrekken over het gehele goederenverkeer. Ze bevat 

twee elementen:

• Het verbod op douanerechten in het handelsverkeer (of van heffingen van gelijke

werking) en van kwantitatieve beperkingen en alle andere maatregelen van gelijke 

werking die ten doel hebben de nationale productie te beschermen.

• Het aanvaarden van Turkije in de handelsbetrekkingen met derde landen van het 

gemeenschappelijk handelstarief van de EU. 

De Associatie-overeenkomst omvat tevens de landbouw en de handel in landbouwproduc-

ten. Hiertoe zouden bijzondere bepalingen worden opgesteld, waarbij rekening zou wor-

den gehouden met het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Dit is verder uitge-

werkt in het Aanvullend protocol uit 1970 (zie hierna). Een protocol bij de Associatie-over-

eenkomst stelde, met het oog op het belang hiervan voor de Turkse economie, quota en 

verlaagde invoertarieven vast voor de export van Turkije naar de Gemeenschap van tabak, 

gedroogde vijgen, druiven en hazelnoten. 

Douane-unie als opstap naar volledig lidmaatschap

Hoewel de Associatie-overeenkomst zich vooral richt op de geleidelijke totstandkoming 

van de douane-unie, is duidelijk dat de ambities veel hoger waren. Zo staat in de pream-

1 Zie: Overeenkomst Europese Economische Ruimte (ERR); Europa-Overeenkomsten, Associatie-Overeenkomst  EG-Tur-
kije; Overeenkomsten EG-Zwitserland, bewerkt door J.A. Winter en A. Baas, Schuurman en Jordens 157-IVa, Deventer 
2003; Publicatieblad C 113 van 24 december 1973. 
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bule: “Erkennende, dat de steun van de Europese Economische Gemeenschap bij het stre-

ven van het Turkse volk naar verbetering van zijn levensstandaard in een later stadium 

de toetreding van Turkije tot de Gemeenschap zal vergemakkelijken.”

In de overeenkomst wordt een aantal verdergaande stappen in het integratieproces tus-

sen Turkije en de Gemeenschap aangekondigd, gericht op de totstandbrenging van een 

interne markt en een economische unie. Artikel 12, 13 en 14 van de Overeenkomst stellen 

dat Turkije en de EU zich laten leiden door de desbetreffende artikelen uit het Verdrag 

van Rome teneinde onderling respectievelijk geleidelijk het vrij verkeer van werknemers 

tot stand te brengen en de beperkingen van de vrijheid van vestiging en het vrij verrich-

ten van diensten op te heffen. Artikel 20 formuleert intenties voor het gemakkelijker 

maken van het kapitaalverkeer. Ook ten aanzien van de afstemming van het economisch 

en monetair beleid worden voornemens geformuleerd. De Associatie-overeenkomst voor-

zag echter niet in een tijdpad voor het realiseren van de voornemens voor het tot stand 

brengen van een interne markt en een economische unie. Artikel 28 opent het perspec-

tief op toetreding van Turkije bij voldoende voortgang op deze punten. Bij de Associatie-

overeenkomst behoort ook een Financieel Protocol met de voorwaarden waaronder Tur-

kije leningen kan aanvragen bij de Europese investeringsbank. Dit protocol is in 1970 her-

zien.

Aanvullend Protocol (1970) 

Nadere regeling overgangsfase douane-unie

Het in 1970 ondertekende Aanvullend Protocol regelt de in de Associatie-overeenkomst 

afgesproken overgangsperiode naar de douane-unie. Daarnaast bevat het ook nadere 

regelingen op het terrein van landbouwproducten en het vrij verkeer. Na ratificatie is het 

protocol in 1973 in werking getreden.

De nadere regeling van de overgangsfase van de douane-unie betreft met name het tijd-

pad voor de afbouw van de douanerechten en de aanvaarding van het gemeenschappelijk 

douanetarief door Turkije. De douanerechten van de EU op Turkse producten wordt 

onmiddellijk na de inwerkingtreding van het Aanvullende Protocol afgeschaft. Voor 

aardolie-, textiel- en de landbouwproducten (zie hieronder) golden afzonderlijke regelin-

gen. Van Turkse zijde werd een geleidelijke en gedifferentieerde afschaffing van de 

douanerechten verwacht: voor sommige producten gold een tijdpad van 12 jaar, voor 

andere producten een tijdpad van 22 jaar.

Landbouw

De Associatie-overeenkomst van 1963 omvatte in principe ook landbouwproducten. Er 

zou daarbij rekening moeten worden gehouden met het GLB. Dit is nader uitgewerkt in 

het Aanvullende Protocol. Over een periode van 22 jaar zou Turkije zijn landbouwbeleid 

aan het GLB aanpassen om het vrij verkeer van landbouwproducten tussen Turkije en de 

EU tot stand te brengen. Nadere bepalingen voor het vrij verkeer van landbouwproducten 

zouden pas na deze periode vastgesteld worden. Het aantal landbouwproducten uit



B I J L A G E  2

75

Turkije dat volgens preferentieel handelsregime in de EU kon worden ingevoerd is in het 

Aanvullende Protocol uitgebreid. 

Vrij verkeer werknemers

Een van de meest opvallende punten in het Aanvullende Protocol (artikel 36) betreft het 

voornemen om het vrij verkeer van werknemers geleidelijk tussen het twaalfde en 

tweeëntwintigste jaar na de inwerkingtreding van het aanvullend protocol te realiseren 

(dus tussen 1985 en 1995). Dit voornemen moet waarschijnlijk tegen de achtergrond wor-

den gezien van de omvangrijke migratie van Turkse werknemers naar de EU in de 

periode 1961-1973 (zie paragraaf 4.4.2). Direct na de inwerkingtreding van het Aanvul-

lend Protocol zouden de EU en Turkije – geënt op de desbetreffende verordening 1408/71 

over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels binnen de EU – hun socialezekerheids-

stelsels met het oog op migrerende werknemers coördineren. Het betreft hier onder 

meer de mogelijkheid tot uitvoer van ouderdoms- en invaliditeitspensioenen en bijeen-

tellen van perioden van verzekering als men achtereenvolgens in verschillende lidstaten 

heeft gewerkt. 

Doelstellingen en realisaties

De betrekkingen tussen de EU en Turkije zijn na ondertekening van het aanvullend 

akkoord verslechterd. Dit heeft deels te maken met de crisis rond Cyprus en deels met het 

feit dat zowel Turkije als de EU bepaalde onderdelen van het akkoord ter discussie stelden 

en niet, of gebrekkig, implementeerden. Binnen Turkije bestond veel weerstand tegen de 

afbouw van tarieven en het daarmee gepaard gaande afscheid van het gesloten, op 

importsubstitutie gebaseerde, ontwikkelingsmodel.

De belangrijkste beleidswijziging van de kant van de EU betrof het vrij verkeer van werk-

nemers. Na de eerste oliecrisis stopten Duitsland en Nederland met de rekrutering van 

Turkse gastarbeiders (zie paragraaf 4.2). Het voornemen om na 1985 nadere bepalingen 

voor de vrijmaking van het werknemersverkeer vast stellen, verdween hiermee van tafel. 

Wel is in 1980 alsnog uitvoering gegeven aan het voornemen tot coördinatie van de socia-

lezekerheidsstelsels met het oog op migrerende werknemers en hun familieleden2. Op 

grond hiervan besliste de Nederlandse rechter onlangs dat WAO-gerechtigden in Turkije 

recht hebben op toeslagen op hun gedeeltelijke WAO-uitkeringen. Dit ondanks de Wet 

beperking export uitkeringen en ondanks opzegging door Nederland van een Verdrag 

van de Internationale Arbeidsorganisatie over de export van uitkeringen3.

2 Decision no 3/80 of the Association Council of 19 september 1980 on the Application of the Social Security Schemes 
of the Member States of the European Communities to Turkish workers and their families, Publicatieblad C 110, 
25 april 1983. 

3 Zie: Gijsbert Vonk, Export naar Turkije gaat via Europa, Staatscourant, 21 mei 2004.
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Besluit inzake de slotfase van de douane-unie (1995) 

Belangrijkste elementen uit het besluit

Het besluit regelt de instelling van de douane-unie tussen de EU en Turkije. Dit houdt het 

volgende in:

• Volledige opheffing van de in- en uitvoerrechten en heffingen van gelijke werking tus-

sen de EU en Turkije direct na inwerkingtreding van het besluit.

• Afschaffing binnen vijf jaar door Turkije van technische handelsbelemmeringen.

• Aanpassing van de Turkse handelspolitiek aan die van de Unie.

• Aanpassing van het Turkse handelstarief ten aanzien van derde landen naar dat van 

de Unie. Toepassing door Turkije van de preferentiële tarieven van de EU binnen een 

termijn van vijf jaar.

Daarnaast bevat het besluit een aantal bepalingen voor harmonisatie op beleidsterreinen  

die nodig worden geacht voor het functioneren van een volledige douane-unie, met een 

volledig vrij verkeer van goederen. Deze bepalingen zijn ambitieus, gaan strikt genomen 

verder dan de douane-unie, en zijn eerder te vergelijken met de akkoorden die in de jaren 

negentig werden gesloten met de landen die recent zijn toegetreden. Het betreft hier de 

bescherming van intellectueel, industrieel en commercieel eigendom en van de mede-

dinging (verbod op prijsafspraken tussen ondernemingen, verbod op misbruik van eco-

nomische machtspositie, bepalingen inzake staatssteun, aanpassing van de Turkse mede-

dingingsvoorschriften aan die van de EU). 

De douane-unie heeft niet alleen betrekking op industriële goederen, maar ook op ver-

werkte landbouwproducten. Ten aanzien van de landbouwproducten die onder het GLB 

vallen, wijkt het besluit nauwelijks af van de eerder geformuleerde voornemens in het 

Aanvullend Protocol van 1970: Turkije past zijn beleid aan het GLB aan, en eerst daarna 

kan worden besloten tot onderling vrij verkeer van landbouwproducten. Het besluit for-

muleert ook intenties ten aanzien van de opening van de aanbestedingenmarkt. 

Wat is er gerealiseerd?

Na de inwerkingtreding heeft Turkije zijn invoerrechten op EU-producten afgeschaft en 

zijn douanetarieven ten opzichte van derde landen aangepast aan het gemeenschappe-

lijk buitentarief van de EU. Turkije heeft echter nog niet de preferentiële tarieven van de 

EU overgenomen in het handelsverkeer met derden4. Ook heeft Turkije de termijn voor 

de afbouw van de technische handelsbelemmeringen niet gehaald. De tarieven op Turkse 

producten waren door de EU voor het grootste deel al eerder afgeschaft. Het aangaan van 

de douane-unie is echter niet zonder slag of stoot gegaan. Zowel de EU als Turkije hebben 

na 1996 herhaaldelijk een beroep gedaan op de anti-dumpingbepalingen die in het Aan-

4 Europese Commissie, 2003 Regular Report on Turkey’s progress towards accession, Brussel 2003, p. 119 e.v.
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vullend Protocol uit 1970 overeen waren gekomen om hun markten voor bepaalde pro-

ducten tijdelijk te sluiten. 

De bijdrage van de douane-unie aan de feitelijke ontwikkeling van de handelsbetrekkin-

gen is niet eenduidig vast te stellen5. De groei van de Turkse export naar de EU is er niet 

door gestegen, en de exportquote naar de EU is na een aanvankelijke stijging licht terug-

gevallen (zie bijlage 4). Een en ander heeft wellicht te maken met het feit dat de douane-

rechten op Turkse producten grotendeels al voor 1995 zijn afgeschaft. Opvallend is dat de 

export van de EU naar Turkije na 1995 is gedaald. Dit heeft waarschijnlijk te maken met 

de ernstige economische crisis in 1999 en 2001, die leidde tot een scherpe daling van de 

binnenlandse vraag in Turkije.

5 Zie verder: Sübidey Togan, Hüsamettin Nebioglu en Saadettin Dodan, Integration and Manufacturing Industry, paper 
June 2003, http://www.cie.bilkent.edu.tr/papers.html.
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De kwaliteit van het Turkse bestuur in vergelijkend perspectief

De studiedienst van de Wereldbank heeft een methodologie en databank ontwikkeld om 

de kwaliteit van het bestuur in landen te vergelijken. Voor bijna 200 landen zijn 250 indi-

catoren verzameld uit 25 verschillende bronnen. Door een statistische procedure zijn de 

verschillende indicatoren geaggregeerd in zes hoofdcategorieën6: 

1 Voice and accountability (inspraak en verantwoording);

2 Political stabilitity (politieke stabiliteit);

3 Government effectiveness (effectiviteit van het bestuur);

4 Regulatory quality (kwaliteit van de regelgeving);

5 Rule of law (functioneren rechtstaat);

6 Control of Corruption (beheersing corruptie).

De eerste twee categorieën hebben betrekking op het proces waarmee regeringen worden 

geselecteerd, gecontroleerd en vervangen. Voor een beoordeling en vergelijking van de 

kwaliteit van de Turkse instituties zijn met name de categorieën 3 tot en met 6 van 

belang.

Tabel A1 geeft een indruk van de scores van Turkije en de andere kandidaat-lidstaten. Als 

vergelijking zijn ook de scores voor de nieuwe lidstaat Polen, de ‘oude’ lidstaten Grieken-

land en Nederland, en het regionale gemiddelde (Oost-Europa) en het gemiddelde van 

landen met een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau opgenomen7. De onderliggende sta-

tistische methodologie brengt met zich mee dat de scores liggen tussen -2.5 en +2.5.

De waarde nul betekent dat het land op het gemiddelde voor alle 199 landen ligt. 

tabel A1 Scores van Turkije en andere landen op indicatoren van goed bestuur zoals samengesteld door de Wereld-
bank (voor 2002).

6 Voor een uitgebreide beschrijving van de gehanteerde methode en bronnen zie: Daniel Kaufmann, Aart Kraay en 
Massimo Mastruzi, Governance Matters III: Governance indicators for 1996-2002, World Bank, april 2004.

7 De data zijn afkomstig van de interactieve website van de Wereldbank:
http://www.worldbank.org/wbi/governance/data.html. Op deze site kunnen gebruikers de gewenste data down-
loaden en zelf tabellen en grafieken samenstellen.

Greep op
corruptie

Kwaliteit
regelgeving

Functioneren
rechtstaat

Effectiviteit
bestuur

Turkije -0,38 0,08 0,00 -0,20

Roemenië -0,34 0,04 -0,12 -0,33

Bulgarije -0,17 0,62 0,05 -0,06

Kroatië 0,23 0,19 0,11 0,19

Polen 0,39 0,67 0,65 0,61

Griekenland 0,58 1,13 0,79 0,79

Nederland 2,15 1,87 1,83 2,14

Regio (Oost-Europa) -0,01 0,42 0,15 0,16

Gelijk ontwikkelingsniveau 0,34 0,44 0,42 0,31
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Uit de tabel blijkt dat Turkije en Roemenië vergelijkbare, lage scores hebben. Bulgarije 

scoort iets beter. Daarboven komen Kroatië, Polen, Griekenland en Nederland, dat overal 

met afstand de hoogste score behaalt. Uit de onderste twee rijen blijkt dat Turkije slecht 

scoort zowel in vergelijking met het gemiddelde van de Oost-Europese landen als in ver-

gelijking met landen met een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau.
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De handelsbetrekkingen tussen Turkije en de EU

Handelsbetrekkingen tussen de EU-15 en Turkije

De EU-15 is sinds de opening van de Turkse economie na 1980 de belangrijkste handels-

partner van Turkije. Figuur A1 laat zien dat het aandeel van de EU-15 in de totale export 

en import van Turkije sinds 1995 rond de 50 procent schommelt. Ter vergelijking: voor de 

nieuwe lidstaten ligt het aandeel van de export naar de EU-15 rond de 60 procent van hun 

totale export.

figuur A1 Het aandeel van de EU-15 in de totale export en import van Turkije, 1980-2002

Bron: Sinan Ülgen en Yiannis Zahariadis, The future of Turkish EU trade relations: deepening versus widening, CEPS Brussel, EU-
Turkey Working Papers, no. 6, August 2004

Figuur A1 toont het aandeel van de import uit en de export naar Turkije als aandeel van 

de totale import en export van de EU-15 met derde landen. Deze aandelen liggen rond de 

drie procent. De EU-15 is voor Turkije dus een belangrijke handelspartner, maar omge-

keerd is dat veel minder het geval (zie figuur A2). 

Beide figuren laten zien dat de export van de EU-15 naar Turkije na de totstandkoming 

van de douane-unie aanvankelijk is gestegen, maar na 1999 ten gevolge van de economi-

sche crisis in Turkije (zie bijlage 2) is gedaald. Pas de laatste jaren is er sprake van een her-

stel. 
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figuur A2 Het aandeel van Turkije  in de totale import en export van de EU-15, 1993-2003

Bron: Eurostat.

figuur A3 De bilaterale handelsbetrekkingen tussen de EU-15 en Turkije 1980-2002 (in miljard US $)

Bron: zie figuur A1.

Figuur A3 laat zien dat Turkije een structureel tekort op de handelsbalans met de EU-15 

heeft. Dit handelstekort wordt in belangrijke mate gecompenseerd door een overschot op 
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de dienstenbalans als gevolg van het toerisme en door de overmakingen van in de EU-15 

wonende Turken naar hun familie. 

Structuur van de handel tussen de EU-15 en Turkije

Tabel A2 laat de samenstelling van het handelspakket tussen de EU-15 en Turkije zien. De 

EU exporteert vooral machines, transportmiddelen, chemische producten en industriële 

basisproducten naar Turkije. Uit Turkije worden vooral kleding, machines, transportmid-

delen, industriële basisgoederen, textiel en voedingsmiddelen geïmporteerd. 

tabel A2 Samenstelling van de EU-15 export en import naar Turkije (in procenten, in 1998 en 2003)

Bron: Eurostat.

Opvallend is de sterke stijging van de import van auto’s uit Turkije in de laatste vijf jaar. 

De Turkse automobielindustrie biedt op dit moment werk aan ongeveer 110.000 mensen, 

waarvan 75.000 in toeleveringsbedrijven. Bijna alle belangrijke merken hebben de laatste 

jaren geïnvesteerd in Turkije, licenties verkocht, of joint ventures opgezet.

De belangrijkste handelspartner van Turkije binnen de EU-15

Binnen de EU-15 is Duitsland de belangrijkste handelspartner van Turkije. Dit geldt zowel 

voor de export als de import (gemiddeld 32 procent). Daarna volgen Italië (16 procent), het 

Verenigd Koninkrijk (14 procent), Frankrijk (13 procent) en Nederland (6 procent). 

Handelsrelaties Turkije en nieuwe lidstaten en kandidaat-lidstaten

De handelsrelaties tussen de tien nieuwe lidstaten en Turkije zijn beperkt. Van de totale 

export van Turkije gaat slechts 2,2 procent naar de nieuwe lidstaten. Het aandeel in de 

totale import van Turkije ligt nog lager: 1,9 procent. Ook voor de nieuwe lidstaten is Tur-

kije geen belangrijke handelspartner: slechts 0,5% van hun totale uitvoer gaat daarheen. 

Voor de kandidaat-lidstaten Bulgarije en Roemenië zijn deze aandelen veel hoger: respec-

tievelijk 10,3 en 6,1 procent (cijfers 2001).

EU export EU import

1998 2003 1998 2003

Voeding en tabak 2,3 1,6 12,7 7,7

Grondstoffen 5,1 6,3 4,3 3,4

Chemie 15 19 2 2

Basisindustrie 15,7 16,4 23,9 21,6

w.v. textiel 4,4 4,2 12,2 9,3

Kleding 1 0,9 34,1 30,8

Machines/transport 52,4 48,4 19,2 29,1

w.v. auto's 12,6 15,3 2,8 12,3

Rest 8,5 7,4 3,8 5,4

Totaal 100 100 100 100
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