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Geachte Voorzitter, 
 
Met verwijzing naar uw verzoek van 15 november 2011 (door mij ontvangen op 
22 november jl.) stuur ik u hierbij een reactie op de vragen en opmerkingen van 
uw vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties.  
 
 
 
 
De Minister van Buitenlandse Zaken,   
 
 
 
 
Dr. U. Rosenthal 

  

  
 
 



 
 

 
 

 Pagina 2  van 3  
 

Directie Integratie Europa   

 
Onze Referentie 
DIE/ 

 

 

 

Reactie van de minister van Buitenlandse Zaken, Dr. U. Rosenthal, op de 
opmerkingen van de vaste commissie voor Europese 
Samenwerkingsorganisaties 
 
De leden van de PVV-fractie stellen graag te willen vernemen hoe het kabinet EU-
uitbreiding kan verantwoorden, terwijl de EU in haar huidige samenstelling haar 
zaakjes al niet op orde kan houden. 
Voor het EU-uitbreidingsbeleid van het kabinet is het regeerakkoord leidend: 
“Toetreding van nieuwe lidstaten tot de EU vindt plaats wanneer zij voldoen aan 
de strikte criteria daarvoor, met name de Kopenhagen-criteria  (waaronder het 
absorptievermogen van de EU, en de uitbreidingsstrategie van 2006).” 
Het uitbreidingsproces is aan strikte regels gebonden. Het kabinet zal erop blijven 
toezien dat die regels worden nageleefd. Het adagium luidt daarbij ‘strikt en fair’. 
Kandidaat-lidstaten kunnen pas toetreden tot de EU als zij onomstote lijk hebben 
aangetoond dat de hervormingen die zij hebben doorgevoerd duurzaam en 
onomkeerbaar zijn. Alleen een kwalitatief hoogstaand uitbreidingsbeleid is in het 
belang van Nederland. Uitbreiding vergroot het gebied in Europa waar de lat op 
het gebied van mededinging, consumentenbescherming, investeringszekerheid en 
rechtsstaat hoog ligt. Dit zijn cruciale voorwaarden voor handel en investeringen. 
En Nederlanders zijn bij uitstek handelaren en investeerders. Lidmaatschap van 
de EU bevordert ook de stabiliteit van ons continent mits de 
uitbreidingskandidaten voldoen aan strenge voorwaarden. 
 
De leden van de PVV vragen het kabinet aan te geven of toetreding van Turkije 
tot de EU verenigbaar is met het buitenlandbeleid inzake de rechten van de mens. 
De fractie van de PVV stelt dat Turkije nooit zou mogen toetreden tot de EU en is 
van oordeel dat de toetredingsonderhandelingen direct zouden moeten worden 
afgebroken. Ook wil de fractie van de PVV weten hoe het kabinet aankijkt tegen 
de banden van Turkije met Iran. De PVV-fractie wil weten of het erkennen van 
Cyprus door Turkije als een absolute voorwaarde moet worden beschouwd voor 
toetreding van Turkije tot de EU.  
In het onderhandelingsraamwerk uit 2005 is vastgelegd dat toetreding tot de EU 
het doel is van de onderhandelingen met Turkije. Het gaat hier om een proces 
met een open einde, waarvan de uitkomst niet op voorhand vaststaat. Het kabinet 
komt niet terug op gedane toezeggingen en is derhalve niet voornemens aan te 
sturen op stopzetten van de toetredingsonderhandelingen. Het kabinet benadrukt 
dat er een verschil is tussen enerzijds het gaande houden van het 
toetredingsproces en anderzijds het vraagstuk of en wanneer Turkije zal toetreden 
tot de Europese Unie. Dat vraagstuk is op dit moment niet aan de orde.  
 
Turkije is een belangrijke NAVO-bondgenoot en speelt een positieve rol in de 
Arabische transitie. Onlangs schakelde Turkije het sanctieregime tegen Syrië 
grotendeels gelijk met het EU-sanctieregime. De samenwerking met de VS bij de 
totstandkoming van het raketschild zet de relatie van Turkije met Iran onder druk. 
Illustratief zijn in dit verband de recente dreigementen van het Iraanse regime 
aan het adres van Turkije. 
De vooruitgang van Turkije in de toetredingsonderhandelingen is afhankelijk van 
onder meer de inzet van Turkije om goede betrekkingen te onderhouden met 
buurlanden. Ook moet Turkije de inspanningen om te komen tot een oplossing 
van het Cyprus-vraagstuk blijven ondersteunen. Deze voorwaarden zijn 
herbevestigd door de Raad Algemene Zaken van 5 december 2011. De Raad 
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Algemene Zaken betreurt de uitlatingen van Turkije over het toekomstige 
Cypriotische EU-voorzitterschap.  
 


