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DOOR CECILE BARBIER
Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE), Brussel

Na het positieve resultaat van het referendum over de uittreding van het Verenigd 
Koninkrijk (VK) uit de EU, de Brexit, dat op 23 juni 2016 werd gehouden, trachten 
de Europese leiders opnieuw een debat op gang te brengen over de toekomst van 
de Europese Unie en niet meer alleen over de verdieping van de Economische en 
Monetaire Unie. De stemming had onmiddellijke institutionele gevolgen voor het 
VK nadat premier David Cameron het nieuws bekend had gemaakt. Op het niveau 
van de EU kan er niets worden ondernomen zolang het VK de procedure niet op 
gang brengt waarmee het VK de procedure kan opstarten om een lidstaat uit de EU 
te doen stappen.

De procedures van het Europees semester 2016 hebben geleid tot de formele goed-
keuring van de aanbevelingen per land tijdens de Raad Ecofin van juli 2016. Het de-
bat over de toekomst van Europa en de manier waarop de onderhandelingen moeten 
worden aangevat met het oog op de Brexit, kruisen elkaar onvermijdelijk en lijken als 
eerste resultaat te hebben dat het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag 
(in het Engels afgekort tot TTIP) opnieuw in vraag wordt gesteld. Deze vraagtekens 
die klaarblijkelijk bij het commerciële beleid van de EU worden geplaatst, slaan niet 
op de bekrachtiging van het akkoord dat werd gesloten tussen de EU en Canada 
(CETA). Hiervoor had een deskundige van de VN opgeroepen tot het behoud van 
de bekrachtiging door alle nationale parlementen van de EU. Terwijl de Commissie 
een overleg heeft gelanceerd over een Europese pijler van sociale rechten, is de vraag 
van de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
het voorwerp geweest van een debat, dat in april 2016 werd georganiseerd door de 
Commissie constitutionele zaken van het Europees Parlement.

Op het niveau van de internationale organisaties heeft de Internationale Arbeidsor-
ganisatie (IAO) haar bijdrage over de Europese pijler van sociale rechten gepubli-
ceerd. Het Onafhankelijk evaluatiebureau (in het Engels afgekort tot IEO) van het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) laat zich in een studie die in juli 2016 werd 
gepubliceerd, kritisch uit over de manier waarop de instelling is opgetreden in het 
kader van de leningen die zijn toegekend aan de landen van de eurozone, en stelt 
grote vragen bij de behandeling die Griekenland te beurt viel.
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1. HET INSTITUTIONELE DEBAT: DE GEVOLGEN VAN DE BREXIT 

Op 23 juni 2016 hebben de Britse kiezers zich met 51,9% van de stemmen en 
een opkomst van 72% uitgesproken voor een uitstap uit de EU, de Brexit. Bij de 
wetgevende verkiezingen van mei 2015 bedroeg de opkomst slechts 40%. Na een 
campagne die het land diep heeft verdeeld en ondanks de luide alarmkreten van 
internationale instellingen zoals het IMF of de OESO als de stemming tot de Brexit 
zou leiden, heeft de deelname van de Britten een drempel overschreden die we al 25 
jaar niet meer gezien hadden. De dag na de stemming kondigde de Britse premier 
David Cameron zijn ontslag aan, dat hij op 13 juli 2016 aan de Koningin aanbood. 
Nog dezelfde dag volgde Theresa May, minister van binnenlandse zaken in de ont-
slagnemende regering, David Cameron op als eerste minister. Volgens Theresa May 
“betekent Brexit gewoon ... Brexit”. Op symbolisch vlak heeft de nieuwe Britse re-
gering op 20 juli 2016 haar beslissing kenbaar gemaakt om afstand te doen van het 
beurtelingse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat voorzien was 
van juli tot december 2017. Als antwoord daarop heeft de Raad van de EU op 26 
juli 2016 een beslissing goedgekeurd waarmee de kalender van de voorzitterschap-
pen van de Raad door de lidstaten tot 2030 herzien is. De oplossing bestaat erin de 
rotatievolgorde van de landen vanaf juli 2017 met zes maanden vooruit te schuiven. 
Estland zal de plaats van het voorzitterschap van het Verenigd Koninkrijk innemen. 
De Raad van de EU heeft ook Kroatië aan de kalender toegevoegd, dat nog geen lid 
was op het ogenblik van de aanvankelijke beslissing die de periode van 2007 tot juni 
2020 bestrijkt. Het land zal het voorzitterschap van de EU in het eerste semester 
van 2020 op zich nemen. Volgens deze nieuwe kalender zal het volgende Belgische 
voorzitterschap van de Raad van de EU tijdens het eerste semester van 2024 vallen.

Op het niveau van de Europese Commissie verkondigde Jonathan Hill zijn ontslag 
vanaf 25 juni 2016 uit de functie van commissaris belast met financiële diensten. De 
voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft zijn voornemen 
kenbaar gemaakt om deze portefeuille over te dragen aan een van de vicevoorzitters, 
de Let Valdis Dombrovskis, die ook verantwoordelijk is voor de euro en de sociale 
dialoog. Na de aanstelling van Julian King, op dat ogenblik ambassadeur van het 
Verenigd Koninkrijk in Frankrijk, in de functie van Europees commissaris door Da-
vid Cameron op 8 juli 2016, heeft de voorzitter van de Europese Commissie op 2 
augustus 2016 laten weten dat hij hem de functie van Europees commissaris voor 
de Veiligheidsunie wenste toe te vertrouwen: “De commissaris voor de Veiligheids-
unie zal de uitvoering van de Europese veiligheidsagenda ondersteunen, die op 28 
april 2015 door de Commissie werd goedgekeurd”. Het Europese programma inzake 
veiligheid bevat grote maatregelen die de Commissie voorstelt voor de periode 2015-
2020, en is onderdeel van de “vernieuwde interne veiligheidsstrategie”, die op 16 juni 
2015 door de Raad werd goedgekeurd. Ten slotte werd, na afloop van de Europese 
Raad van 28 juni die werd georganiseerd met 28, de dag nadien een eerste informele 
bijeenkomst van de Europese Raad met 27 georganiseerd (Cf. hoofdstuk 3.2).
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Referenties:
Verklaring over het besluit van commissaris Lord Hill om ontslag te nemen uit de Eu-
ropese Commissie en over de overdracht van de portefeuille Financiële diensten aan 
vicevoorzitter Valdis Dombrovskis:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2332_nl.htm.
Besluit (EU) 2016/1316 van de Raad van 26 juli 2016 tot wijziging van Besluit 
2009/908/EU tot vaststelling van de voorschriften tot toepassing van het besluit van 
de Europese Raad betreffende de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad en 
betreffende het voorzitterschap van de voorbereidende instanties van de Raad, PB L 208, 
2 augustus 2016:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / N L / T X T / P D F / ? u r i = C E -
LEX:32016D1316&from=EN.

2. ECONOMISCH EN SOCIAAL BESTUUR 

2.1. EUROPEES SEMESTER 2016
De Europese Raad van 28 juni 2016 heeft alle aanbevelingen per land, die formeel 
door de Raad ECOFIN van 12 juli 2016 waren aanvaard, goedgekeurd en daarmee 
kon het Europees semester 2016 formeel worden afgesloten. Het dient eveneens ver-
meld dat de Europese Raad “de stand van zaken heeft opgemaakt van de vooruitgang 
die is geboekt in het kader van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd met het oog op 
de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie, inclusief het stappenplan voor de 
voltooiing van de bankunie”, en heeft gevraagd “dat de werken zouden worden verder-
gezet”. Een van de laatste evoluties is dat de Europese Raad “de aanbeveling over 
de totstandbrenging van nationale productiviteitsraden ter harte heeft genomen”. Deze 
ontwerpaanbeveling was uitgewerkt na afloop van een bijeenkomst van het Econo-
misch en Financieel Comité. De nationale productiviteitsraden worden geacht “de 
vooruitgang van de structurele hervormingen te bevorderen” en ervoor te zorgen dat 
“de aldus ingevoerde mechanismen zouden kunnen steunen op een brede toe-eigening 
op nationaal niveau”. In dezelfde gedachtegang heeft het Comité van permanente 
vertegenwoordigers (Coreper) op 28 april 2016, in naam van de Raad, zijn onder-
handelingspositie vastgelegd over een voorstel van verordening die een programma 
voor steun aan de structurele hervorming tot stand moet brengen om de lidstaten 
te helpen hervormingen door te voeren, die eind november 2015 door de Europese 
Commissie waren voorgesteld. Dit programma zou moeten worden ingevoerd voor 
de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2020 en over een financiële envelop-
pe van 142,8 miljoen EUR beschikken. De Commissie zal belast zijn met de tenuit-
voerlegging van het programma, dat zal steunen op de beste werkwijzen die worden 
beoordeeld in het kader van de technische bijstand die aan Cyprus en aan Grieken-
land wordt verleend. De Commissie zal eveneens belast zijn met het volgen van de 
tenuitvoerlegging van de acties die door het programma worden gefinancierd.
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Overeenkomstig het Stabiliteits- en groeipact heeft de Commissie het stabiliteits- 
programma geanalyseerd dat in het kader van het Europees semester is doorgestuurd 
door de autoriteiten van de lidstaten. Op basis van deze analyse waren de aanbe-
velingen per land gericht aan de Raad ECOFIN. De specifieke aanbeveling voor 
België en de aanbevelingen die gericht waren aan de andere landen van de EU, 
werden vervolgens goedgekeurd door de Raad ECOFIN van 12 juli 2016. De eerste 
aanbeveling betreft duidelijk de overheidsfinanciën. Zo wordt België in de eerste 
plaats aangeraden in de loop van de periode 2016-2017: “een jaarlijkse aanpassing 
van de begroting van minstens 0,6% van het bbp door te voeren richting de begrotings-
doelstelling op middellange termijn; de uitzonderlijke recepten te gebruiken om de daling 
van de verhouding tussen de overheidsschuld en het bbp te versnellen; overeenstemming 
te bereiken over een herverdeling van de begrotingsdoelstellingen tussen de verschillende 
machtsniveaus, die uitvoerbaarheid zou hebben; het belastingstelsel te vereenvoudigen en 
de belastinguitgaven te schrappen die ontwrichtingen veroorzaken”.

De twee andere “aanbevelingen” hebben met name betrekking op de herziening 
van de wet betreffende het concurrentievermogen van 1996 en de capaciteit tot 
innoveren. België wordt aangeraden: “de wet van 1996 tot bevordering van de werk-
gelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen in overleg met 
sociale partners opnieuw te onderzoeken; erop toe te zien dat de lonen gelijke tred kunnen 
houden met de productiviteit; de doeltreffendheid van het beleid inzake de activering van 
de arbeidsmarkt te garanderen; verder te gaan op de weg van de hervormingen van het 
onderwijs en de beroepsopleiding en steun te verlenen aan opleiding en aan kansarme 
groepen, met name aan mensen met een migratieachtergrond” en “de capaciteit tot in-
noveren te stimuleren, met name door investeringen in kenniskapitaal aan te moedigen; 
de concurrentie in de sector diensten aan bedrijven en de detailhandelssector op te voeren 
door de ongerechtvaardigde beperkingen inzake exploitatie en vestiging weg te werken; 
en de strijd aan te binden met het tekort aan investeringen in transportinfrastructuren 
en in de energieproductiecapaciteit”.

Op Belgisch niveau zijn verscheidene instanties betrokken bij de voorbereiding van 
het stabiliteitsprogramma: de Hoge Raad van Financiën (HRF) en meer bepaald 
de Afdeling Financiering van de overheid, waarin adviezen en analyses/evaluaties 
worden geformuleerd. Het laatste advies in deze context dateert van juli 2016. Een 
andere instantie die op Belgisch niveau betrokken is, is het Overlegcomité waarin de 
eerste minister van de federale regering, de ministers-presidenten van de Gemeen-
schappen en Gewesten en de ministers van financiën en begroting van al deze enti-
teiten verenigd zijn. De verdeling van de doelstelling tussen de machtsniveaus moet 
worden goedgekeurd door een beslissing van het Overlegcomité (wat niet het geval 
was in 2015, noch in april 2016), het ogenblik waarop het Overlegcomité, net als in 
2015, alleen maar “akte heeft genomen” van het Stabiliteitsprogramma 2016-2019. 
Dat wil zeggen dat er geen formeel goedgekeurde doelstellingen per machtsniveau 
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voor 2016 bestaan. Het punt is nochtans opgenomen in het samenwerkingsakkoord 
van december 2013. Dat is belangrijk want in geval van een akkoord binnen het 
Overlegcomité vereist het samenwerkingsakkoord dat als de Afdeling Financiering 
van de overheid van de HRF een verschil vaststelt tussen de verwezenlijkingen en de 
begrotingsverbintenissen, er een automatisch correctiemechanisme in gang wordt 
gezet. Dat benadrukt het eerste verzoek aan België in het kader van het Europees 
semester.

Wat België betreft, heeft het Grondwettelijk Hof op 28 april 2016 een beroep tot 
vernietiging verworpen van de instrumenten voor bekrachtiging van het Verdrag 
inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie 
(VSCB), van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale 
staat en de gefedereerde entiteiten en van het Vlaamse decreet van 21 maart 2014 
houdende goedkeuring van bovengenoemd akkoord. Toch stelt het Hof het volgen-
de vast: “B.8.7. Het Stabiliteitsverdrag voorziet niet enkel in een strak begrotingskader, 
het draagt ook bepaalde bevoegdheden op aan de instellingen van de Europese Unie, met 
name aan de Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wan-
neer de wetgever instemt met een verdrag dat een dergelijke draagwijdte heeft, dient hij 
artikel 34 van de Grondwet te eerbiedigen. Krachtens die bepaling kan de uitoefening 
van bepaalde machten door een verdrag of door een wet aan volkenrechtelijke instellingen 
worden opgedragen. Weliswaar kunnen die instellingen vervolgens autonoom beslissen 
over de wijze waarop zij de opgedragen bevoegdheden uitoefenen, maar artikel 34 van de 
Grondwet kan niet worden geacht een veralgemeende vrijbrief te verlenen, noch aan de 
wetgever, wanneer hij zijn instemming verleent met het verdrag, noch aan de betrokken 
instellingen, wanneer zij de hun toegewezen bevoegdheden uitoefenen. In geen geval staat 
artikel 34 van de Grondwet toe dat op discriminerende wijze afbreuk wordt gedaan aan 
de nationale identiteit die besloten ligt in de politieke en constitutionele basisstructuren 
of aan de kernwaarden van de bescherming die de Grondwet aan de rechtsonderhorigen 
verleent”. Door de beroepen tot nietigverklaring te verwerpen stelt het Hof vast dat 
dit hier niet het geval is.

Dit arrest lijkt te wijzen op een minder verzoenende houding in de toekomst, in 
een context waarin zelfs het Duitse Grondwettelijk Hof moest besluiten zich te 
scharen achter de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU in het kader van 
het programma “Outright Monetary Transactions” (OMT, rechtstreekse monetaire 
transacties) van de Europese Centrale Bank. Deze beslissing, die op 21 juni 2016 
werd genomen, valt in een context die gekenmerkt wordt door de uitspraken van de 
Duitse minister van financiën, Wolfgang Schäuble, volgens wie het monetaire beleid 
deels verantwoordelijk is voor de opkomst van de partij Alternatief voor Duitsland 
(in het Duits afgekort tot AfD). De partij, die in april 2013 werd opgericht door 
Hans-Olaf Henkel, de vroegere baas van de Duitse industriefederatie (BDI), keurt 
de euro onder zijn huidige vorm af en in een boek pleit Hans-Olaf Henkel voor de 
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totstandbrenging van een euro van het noorden en een euro van het zuiden. Sinds 
er in de partij een leidingwissel heeft plaatsgevonden, wist de politieke formatie 
verscheidene electorale successen te boeken op de rug van het gastvrije vluchtelin-
genbeleid waartoe bondskanselier Angela Merkel in augustus 2015 heeft beslist.

Referenties:
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vast-
stelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 
2017-2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 
1305/2013, COM (2015) 701, 26 november 2015:
http: //eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:07971c53-d558-11e5-a4b5-
01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF.
Structurele hervormingen in de lidstaten: Raad bepaalt standpunt over steunpro-
gramma. 28 april 2016, persmededeling 214/116:
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/04/28-structural-re-
forms/.
Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over de oprichting van nationale 
comités voor de productiviteit, 13 juni 2016:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10083-2016-INIT/nl/pdf.
Aanbeveling van de Raad van 12 juli 2016 over het nationale hervormingsprogram-
ma 2016 van België en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 
2016 van België, PB C 299, 18 augustus 2016. Alle aanbevelingen per land zijn te 
vinden op het volgende adres:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:299:FUL-
L&from=EN.
Advies, Analyse van de recente budgettaire evoluties. Hoge Raad van Financiën. Afde-
ling “Financieringsbehoeften van de overheid”. juli 2016:
http://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/hrf_fin_advies_2016_07.pdf.
Arrest nr. 62/2016 van 28 april 2016, Belgische Grondwettelijk Hof:
http://www.const-court.be/public/n/2016/2016-062n.pdf.
Constitutional Complaints and Organstreit Proceedings Against the OMT Programme 
of the European Central Bank Unsuccessful, Press Release No. 34/2016, 21 juni 2016:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2016/
bvg16-034.html.

3. DE HERZIENING VAN DE VERDRAGEN/TOEKOMST VAN DE EUROPESE UNIE

3.1. HOORZITTING VAN HET EUROPEES PARLEMENT OVER DE TOETREDING VAN DE EUROPESE  
 UNIE TOT HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

In februari 2015 had het Belgische voorzitterschap van het Ministercomité van de 
Raad van Europa een Europese conferentie over de toekomst van de bescherming 
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van de sociale rechten in Europa georganiseerd. De weg die volgens het document 
van Brussel over de toekomst van de bescherming van de grondrechten moet wor-
den bewandeld, werd gevolgd door de organisatie in Turijn op 17 en 18 maart 2016 
van een interparlementaire conferentie over het Europees Sociaal Handvest en een 
Forum over de sociale rechten in Europa. Tijdens het Forum heeft de Belgische 
expert, Olivier de Schutter, een van de redacteurs van de Verklaring van Brussel 
en auteur van een studie die in januari 2016 over het Europees Sociaal Handvest 
werd gepubliceerd in het kader van de tenuitvoerlegging van het handvest van de 
grondrechten van de EU, nogmaals gehamerd op het belang van de toetreding van 
de Europese Unie tot het Europees Sociaal Handvest. Dat is niet de weg die de EU 
is ingeslagen sinds de lancering van een raadpleging op 8 maart 2016 over “een 
pijler van sociale rechten” die in de eerste plaats, maar niet uitsluitend de lidstaten 
van de EU moest betreffen. Tijdens het Forum van Turijn van 18 maart 2016 heeft 
de Griekse minister van werk, sociale zekerheid en sociale solidariteit het door Grie-
kenland herziene instrument tot bekrachtiging van het Sociaal Handvest ingediend.

De kwestie van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens was het voorwerp van een hoorzitting van het Europees 
Parlement op 20 april 2016. Daarop werd nagedacht over de mogelijke wegen na 
het advies 2/13 van het Hof van Justitie van de EU van 18 december 2014. In het 
kader van het debat over het in de EU houden van het Verenigd Koninkrijk werd de 
vraag van de afwijzing van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ge-
steld en verdedigd door minister van binnenlandse zaken Theresa May. Volgens haar 
stond dit los van de uitkomst van het referendum van 23 juni 2016. Dat was echter 
niet de optie van de parlementaire debatten. In het vooruitzicht van de afwijzing van 
de Conventie werd het voorstel van Michael Gove, toen minister van justitie, om 
een “British Bill of Rights” te definiëren, in april 2016 verworpen door het Comité 
over de Europese Unie van het Britse Hogerhuis.

In een ruimere context kwam de kwestie van de eerbiediging van de mensenrechten 
ook ter sprake in het kader van het handelsbeleid van de EU door de speciale rap-
porteur van de VN ter bevordering van een internationale democratische en billijke 
orde. Deze oproep komt er na de goedkeuring door het Waals parlement op 27 
april 2016 van een resolutie waarin de federale regering met name werd gevraagd 
“de mening van het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) te vragen over de verenig-
baarheid van het akkoord met de Europese verdragen” en “er binnen de Raad voor 
te pleiten dat de CETA de hoedanigheid van een gemengd akkoord zou krijgen” 
en dus ter bekrachtiging zou worden voorgelegd aan de 28 nationale parlementen. 
In de resolutie wordt de Waalse regering ook gevraagd “de federale regering geen 
volledige bevoegdheden toe te kennen voor de ondertekening van de CETA tussen 
de Europese Unie en Canada”.
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Om vertragingen te vermijden die zouden kunnen leiden tot een parlementaire na-
tionale of subnationale niet-bekrachtiging, waren de Europese Commissie en acht 
Europese regeringen (Verenigd Koninkrijk, Finland, Spanje, Estland, Zweden, Por-
tugal, Litouwen en Cyprus) van mening dat de CETA de hoedanigheid van “niet 
gemengd” moest krijgen.
Enkele dagen voor de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016 was de speciale rap-
porteur van de VN ter bevordering van een internationale democratische en billijke 
orde, Alfred de Zayas, de mening toegedaan dat elk plan van de Europese Unie dat 
erop gericht is de nationale parlementen te omzeilen om betwiste handelsakkoorden 
te laten goedkeuren, zou neerkomen op een schending van de humanitaire rechten 
en de internationale normen. Hij vindt dat, volgens de internationale teksten (het 
Internationaal Pact betreffende civiele en politieke rechten, het Internationaal Pact 
betreffende economische, sociale en culturele rechten, het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens, het Europees Sociaal Handvest en de Amerikaanse conventie 
betreffende mensenrechten), “Handelsakkoorden, die in het geheim zijn voorbereid 
en onderhandeld zonder de belangrijke actoren zoals vakbonden, consumentenver-
enigingen, gezondheids- en milieuspecialisten evenals de parlementen, geen enkele 
legitimiteit hebben”. Hij is van mening dat “De bekrachtiging van de CETA- en PTCI- 
akkoorden (in het Engels afgekort tot TTIP) het startsignaal zouden geven voor een ‘koers 
naar beneden’ op het gebied van mensenrechten en de manoeuvreerruimte van de landen 
ernstig zou beperken. Dat druist in tegen de doelstellingen en principes van het handvest 
van de Verenigde Naties en zou een ernstig obstakel vormen voor het behalen van de 
doelstelling van een internationale democratische en billijke orde”.

Op 5 juli 2016 heeft de Europese Commissie officieel een voorstel ingediend bij de 
Raad van de Europese Unie met het oog op de ondertekening en de sluiting van de 
CETA. Na het “groene licht” van de Raad en de goedkeuring van het Europees Par-
lement kan het akkoord voorlopig worden toegepast. De Commissie heeft erkend 
dat dit akkoord een gemengd akkoord was en dat de volledige inwerkingtreding 
ervan ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan alle lidstaten overeenkomstig hun 
nationale bekrachtigingsprocedures. Parallel daarmee worden de onderhandelingen 
van het TTIP opnieuw in vraag gesteld op ministerieel niveau in Frankrijk en in 
Duitsland. De betrokken ministers van die landen hebben opgeroepen tot de stop-
zetting van de onderhandelingen. De organisatie van wetgevende en voorzittersver-
kiezingen in Duitsland en in Frankrijk in 2017 zou de politieke houdingen kunnen 
verklaren, ook al kan de sluiting van het akkoord over het TTIP duidelijk niet wor-
den overwogen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2016.

Ook mogen we de impopulariteit van de handelsverdragen niet vergeten, die eind 
augustus 2016 heeft geleid tot de indiening van klachten die door 125.000 mensen 
werden ondertekend voor het Duits Grondwettelijk Hof tegen het handelsakkoord 
tussen de EU en Canada (CETA).
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Referenties:
The European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter 
of Fundamental Rights. Study for the AFCO Committee, Olivier De Schutter, ja-
nuari 2016:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_
STU(2016)536488_EN.pdf.
Accession to the European Convention on Human Rights (ECHR): stocktaking 
after the ECJ’s opinion and way forward. Commission des affaires constitutionnelles 
du Parlement européen, 20 april 2016:
h t tp : / /www.europar l . eu ropa . eu/commit t ee s / f r / a f co /event s .h tm-
l?id=20160420CHE00201.
UK must leave European convention on human rights, says Theresa May, The 
Guardian 25 april, 2016:
http://www.theguardian.com/politics/2016/apr/25/uk-must-leave-european-conven-
tion-on-human-rights-theresa-may-eu-referendum.
The UK, the EU and a British Bill of Rights, House of Lords, European Union Com-
mittee, ordered to be printed 26 April and published 9 May 2016:
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldeucom/139/139.pdf.
Resolutie over het Algemeen economisch en handelsakkoord (accord économique et 
commercial global (AECG)), Waals parlement, 25 april 2016:
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2015_2016/RES/212_4.pdf.
EU/Trade agreements: UN rights expert warns against bypassing national parlia-
ments, 24 juni 2016:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?New-
sID=20174&LangID=E.
De Europese Commissie stelt de ondertekening en de sluiting voor van een handels- 
akkoord tussen de EU en Canada op 5 juli 2016:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2371_nl.htm.

3.2. INFORMELE BIJEENKOMST VAN DE EUROPESE RAAD VAN 27
Op 29 juni hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders een informele bijeen-
komst gehouden om te debatteren over de politieke en praktische gevolgen van 
de “Brexit”. Volgens de voorzitter van de Europese Raad, “staat het vast dat er een 
element is dat duidelijk onder ons debat valt. De leiders zijn vastbesloten om verenigd te 
blijven en nauw met 27 samen te werken”. Bij deze gelegenheid hebben de Europese 
leiders van de 27 ook een debat over de toekomst van de Europese Unie op gang 
gebracht. Een vergadering van de 27 staatshoofden en regeringsleiders is vastgelegd 
voor 16 september 2016 in Bratislava om de discussies verder te zetten. De leiders 
hebben bevestigd dat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese 
Unie ordelijk moet gebeuren. Ze hebben ook gepreciseerd dat “er van geen enkele 
onderhandeling sprake zal zijn zolang het Verenigd Koninkrijk zijn voornemen tot 
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terugtrekking niet te kennen heeft gegeven”, anders gezegd zolang artikel 50 van het 
Verdrag over de werking van de Europese Unie (VWEU) niet geactiveerd is.

Referentie:
Informele bijeenkomst van de 27 staatshoofden en regeringsleiders. Verklaring. 29 
juni 2016:
h t t p : / / w w w. c o n s i l i u m . e u r o p a . e u / n l / m e e t i n g s / e u r o p e a n - c o u n -
cil/2016/06/29-27MS-informal-meeting-statement/.

4. SOCIALE WETGEVING VAN DE EU

4.1. DETACHERING VAN WERKNEMERS: BEHOUD VAN HET VOORSTEL NA DE “GELE KAART”  
 VAN DE NATIONALE PARLEMENTEN

Op 8 maart 2016 had de Europese Commissie een “gerichte” herziening van de 
regels omtrent de detachering van werknemers voorgesteld. De uiterste datum voor 
de controle van het subsidiariteitsbeginsel was vastgelegd op 10 mei 2016. Op die 
datum hebben de nationale parlementen van elf lidstaten van de EU (Bulgarije, 
Denemarken, Kroatië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechische 
Republiek, Roemenië, Slowakije) de ontwerprichtlijn verworpen wegens niet-na-
leving van het subsidiariteitsbeginsel, namelijk de procedure van de gele kaart die 
voorzien is door het Verdrag van Lissabon om de Europese Commissie te vragen een 
wetvoorstel opnieuw te onderzoeken. Op 20 juli 2016 heeft de Europese Commis-
sie laten weten dat haar voorstel strookte met het subsidiariteitsbeginsel en dat ze 
erbij zou blijven.

Referenties:
Evaluatie van de nationale parlementen:
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160128.do?appL-
ng=NL#dossier-COD20160070.
Detachering van werknemers: de Commissie bespreekt de bezorgdheden van de 
nationale parlementen, IP 16/2546, 20 juli 2016:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2546_nl.htm.
Mededeling van de Commissie betreffende het voorstel voor een richtlijn tot wijzi-
ging van de terbeschikkingstellingsrichtlijn wat het subsidiariteitsbeginsel overeen-
komstig Protocol nr. 2 betreft, COM (2016) 505, 20 juli 2016:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016D-
C0505&from=DE.
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5. DE STEM VAN DE INTERNATIONALE ORGANISATIES

5.1. BIJDRAGE VAN DE IAO TOT DE “EUROPESE PIJLER” VAN SOCIALE RECHTEN
Volgens de IAO, die de sociale en arbeidsprestaties van de lidstaten op de eerste 
plaats zet, biedt de Europese pijler van sociale rechten de gelegenheid om een even-
wichtiger “regeringskader” van de EU op te stellen.

Referentie:
Building a social pillar for European convergence, IAO, Studies on growth with 
equity – Summary (Een sociale pijler om de Europese sociale convergentie te verdie-
pen, IAO, Studies over groei en billijkheid – samenvatting), juni 2016:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/docu-
ments/publication/wcms_488466.pdf.

5.2. ECONOMISCHE STUDIES VAN DE OESO: EUROZONE 2016
Volgens twee Studies van de OESO die gewijd zijn aan de EU en de eurozone, 
zouden de landen die budgettaire manoeuvreerruimte hebben, de groei moeten sti-
muleren door overheidsuitgaven. De organisatie zegt dat “na de sterke inkrimping 
van de overheidsinvesteringen die gevolgd is op de wereldwijde financiële crisis, de 
aanbevelingen die in de Studies geformuleerd zijn, in de richting gaan van het op-
voeren van de overheidssteun aan essentiële investeringsprojecten”.

Referentie:
Economic Surveys of the European Union and Euro Area 2016 (Economische studies 
over de EU en de Eurozone 2016, OESO-edities, Parijs, juni 2016:
http://www.oecd.org/economy/economic-survey-european-union-and-euro-area.htm.

5.3. EEN EXTERN EVALUATIECOMITE VAN HET IMF ERKENT FOUTEN VOOR GRIEKENLAND
Het Onafhankelijk evaluatiebureau (in het Engels afgekort tot IEO) van het Interna-
tionaal Monetair Fonds (IMF) heeft de rol van de internationale financiële instelling 
in Griekenland, Ierland en Portugal onderzocht. De internationale financiële instel-
ling wordt ervan beschuldigd Griekenland in 2010 voor het faillissement te hebben 
behoed en daarbij, onder druk van de Europeanen, zijn eigen regels met voeten te 
hebben getreden. “Zonder te oordelen over de verdienste van de definitieve beslissing heb-
ben zwakke punten in het besluitvormingsproces de idee doen ontstaan dat het IMF Euro-
pa anders behandelde”, verzekert het IEO na een interne audit op 8 juli 2016.

Referentie:
Independent Evaluation Office, The IMF and the Crises in Greece, Ireland and Portugal, 
juli 2016:
http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/EAC__REPORT%20v5.PDF;
http://www.ieo-imf.org/ieo/pages/CompletedEvaluation267.aspx.

(Vertaling)


