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Turkije en de EU 

 

De VVD is voorstander van de mogelijkheid van een referendum in Nederland 
over toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Dat zou rond 2016 kunnen 
plaatsvinden.  

Bij velen rijst de vraag: waarom pas een referendum in 2016? Een logische 
vraag. Het antwoord vereist iets te zeggen over (1) het standpunt van de VVD 
over toetreding en (2) het tijdsschema daarvan.  

Ons standpunt ten eerste. De VVD-fractie is unaniem van mening dat er geen 
principieel beletsel is voor Turks lidmaatschap van de Unie, maar wij stellen 
daar strenge voorwaarden aan. Wij willen namelijk invloed uitoefenen op het 
onderhandelingsproces. De VVD-fractie kiest ervoor als speler op de bres te 
staan voor stevige eisen aan Turkse toetreding. De VVD heeft vier 
voorwaarden.  

Ten eerste, scherpe naleving van mensenrechten, in het bijzonder van 
vrouwen en minderheden – voor liberalen vanouds een voornaam punt. Ten 
tweede, instandhouding van de seculiere grondslag van de Turkse staat en 
dus geen invoering van islamitisch familierecht (zoals verbod op overspel). 
Ten derde, opschorting van vrij personenverkeer tot na toetreding, ter 
bescherming van de Nederlandse arbeidsmarkt. Ten vierde, terugdringen van 
de invloed van de Turkse overheid (zoals uitgeoefend via het directoraat voor 
Godsdienstzaken Diyanet) op Turkse Nederlanders.  

Het tijdsschema ten tweede. De komende maanden wordt bekeken of de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije mogen beginnen. Turkije moet 
daarvoor aan veel politieke, economische en juridische eisen voldoen, die de 
EU heeft opgesteld. De Europese Commissie werkt momenteel aan een 
rapport daarover (verschijnt oktober 2004), de Europese Raad van 
regeringsleiders neemt in december 2004 onder Nederlands voorzitterschap 
een besluit over opening van de onderhandelingen. Als het 
onderhandelingsproces in 2005 begint, gaat het hoe dan ook jaren duren. (Zo 
was het ook met de Oost-Europese landen die onlangs EU-lid werden.) 
Turkije moet nog tal van aanpassingen doen in de nationale wetgeving. Eer 
die zijn doorgevoerd, is vermoedelijk een decennium verstreken.  

De Europese Raad van regeringsleiders zal op dat moment een 
toetredingsverdrag tekenen met Turkije (circa 2015). Dat verdrag moet 
vervolgens in alle lidstaten van de Unie worden goedgekeurd (2016-2017), 
hetzij door het Parlement, hetzij rechtstreeks door de bevolking. Gezien de 
zorgen en angsten onder de Nederlandse bevolking, wil de VVD de 



mogelijkheid van een volksraadpleging op zijn minst openhouden.  

Nu wordt duidelijk waarom de fractievoorzitter, gesteund door een groot deel 
van de Tweede-Kamerfractie, dit mogelijke referendum wil houden aan het 
einde van het traject, dus vermoedelijk rond 2016. Daarmee valt namelijk het 
meeste te winnen. Over het principe van toetreding kan geen referendum 
worden gehouden, evenmin over het tijdstip van het begin van de 
onderhandelingen. De VVD – immers een praktische partij – wil de bevolking 
raadplegen over het resultaat. Dat is zonder twijfel de beste manier om onze 
harde eisen tijdens het onderhandelingsproces te verwezenlijken.  

Hieronder vindt u een artikel van de hand van Jozias van Aartsen over een 
mogelijke Turkse toetreding. Het artikel verscheen op 10 september 2004 in 
NRC Handelsblad.  
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