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TOELICHTING 

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL 

• Motivering en doel van het voorstel 

De dynamisch groeiende Zuidoost-Aziatische economieën zijn met hun meer dan 600 miljoen 

consumenten en een snel groeiende middenklasse belangrijke markten voor exporteurs en 

investeerders uit de Europese Unie. Met een totaalbedrag van 227,3 miljard EUR aan handel 

in goederen (2017) en van 77 miljard EUR aan handel in diensten (2016) is de Associatie van 

Zuidoost-Aziatische staten (Asean) als geheel genomen de op twee na grootste handelspartner 

van de EU buiten Europa, na de Verenigde Staten en China. Tegelijkertijd is de EU met in 

totaal 263 miljard EUR aan directe buitenlandse investeringen (2016) in de Asean de eerste 

directe buitenlandse investeerder in de Asean, die als geheel genomen op haar beurt met in 

totaal 116 miljard EUR (2016) aan directe buitenlandse investeringen de op één na grootste 

Aziatische directe buitenlandse investeerder in de EU is. 

Vietnam is uitgegroeid tot de op één na belangrijkste handelspartner van de EU binnen de 

Asean na Singapore en vóór Maleisië; in 2017 was de handel tussen de EU en Vietnam goed 

voor 47,6 miljard EUR. Vietnam is een van de snelst groeiende landen van de Asean, met een 

gemiddelde groei van het bbp van ongeveer 6 % in de afgelopen tien jaar, die naar 

verwachting zal worden gehandhaafd in de toekomst. Vietnam is een bloeiende economie met 

meer dan 90 miljoen inwoners, met de snelst groeiende middenklasse in de Asean en een 

jonge en dynamische beroepsbevolking. Met zijn hoge alfabetiseringsgraad en 

onderwijsniveaus, relatief lage lonen, goede connectiviteit en centrale ligging binnen de 

Asean, kiezen meer en meer buitenlandse investeerders voor Vietnam als knooppunt om de 

Mekong-regio en de omliggende gebieden te bedienen. 

Op 23 april 2007 heeft de Raad de Commissie gemachtigd tot het openen van 

onderhandelingen over een interregionale vrijhandelsovereenkomst met landen van de Asean. 

Hoewel de doelstelling was te onderhandelen over een interregionale 

vrijhandelsovereenkomst, voorzag de machtiging in de mogelijkheid van bilaterale 

onderhandelingen mocht overeenstemming over gezamenlijke onderhandelingen met een 

groep van Asean-landen onmogelijk blijken. In het licht van moeilijkheden die zich hadden 

voorgedaan in het kader van de interregionale onderhandelingen, hebben beide zijden erkend 

dat er sprake was van een impasse en zijn zij overeengekomen ten aanzien van die 

onderhandelingen een pauze in te lassen. 

Op 22 december 2009 heeft de Raad overeenstemming bereikt over het principe van bilaterale 

onderhandelingen met afzonderlijke Asean-landen op basis van de machtiging en de 

onderhandelingsrichtsnoeren van 2007, waarbij de strategische doelstelling van een 

interregionale overeenkomst niet werd losgelaten. Tevens heeft de Raad de Commissie 

gemachtigd om in de eerste plaats bilaterale onderhandelingen te openen met Singapore, als 

eerste stap ter verwezenlijking van de doelstelling van een tijdige aanvang van dergelijke 

onderhandelingen met andere relevante Asean-landen. Nadien heeft de EU bilaterale 

onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten geopend met Maleisië (2010), Vietnam 

(2012), Thailand (2013), de Filipijnen (2015) en Indonesië (2016). 

Op 15 oktober 2013 heeft de Raad de Commissie op grond van een nieuwe EU-bevoegdheid 

uit hoofde van het Verdrag van Lissabon gemachtigd de lopende bilaterale onderhandelingen 

met de Asean-landen uit te breiden tot tevens investeringsbescherming. 
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Op basis van de onderhandelingsrichtsnoeren die de Raad in 2007 heeft aangenomen, en die 

in oktober 2013 zijn aangevuld teneinde tevens investeringsbescherming te bestrijken, heeft 

de Commissie met Vietnam onderhandeld over een ambitieuze en veelomvattende 

vrijhandelsovereenkomst en een investeringsbeschermingsovereenkomst, met het oog op het 

scheppen van nieuwe mogelijkheden en rechtszekerheid voor de tussen beide partners verder 

te ontwikkelen handel en investeringen. De juridisch getoetste teksten van beide 

overeenkomsten zijn gepubliceerd en kunnen via de volgende link worden geraadpleegd:  

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/ 

De Commissie legt de volgende voorstellen voor besluiten van de Raad voor: 

– Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de 

Europese Unie, van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 

Socialistische Republiek Vietnam; 

– Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 

vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek 

Vietnam; 

– Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de 

Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese 

Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, 

en 

– Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 

investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 

enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds. 

In een eerder stadium heeft de Commissie een voorstel voorgelegd voor een horizontale 

vrijwaringsverordening die de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam naast 

andere overeenkomsten zal bestrijken. 

Het bijgevoegde voorstel voor een besluit van de Raad vormt het rechtsinstrument tot 

machtiging voor de ondertekening, namens de Europese Unie, van de 

investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, 

en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds. 

• Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein 

Voorafgaand aan de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst en de 

investeringsbeschermingsovereenkomst werd door de Europese Dienst voor extern optreden 

onderhandeld over een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese 

Unie en haar lidstaten en de Socialistische Republiek Vietnam, die in oktober 2016 in werking 

is getreden. De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst biedt het rechtskader voor 

verdere ontwikkeling van het reeds langdurige en sterke partnerschap tussen de EU en 

Vietnam, op vele gebieden, waaronder de politieke dialoog, handel, energie, vervoer, 

mensenrechten, onderwijs, wetenschap en technologie, justitie, asiel en migratie. 

De reeds lang bestaande economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Vietnam 

hebben zich tot dusver ontwikkeld zonder specifiek rechtskader. De vrijhandelsovereenkomst 

en de investeringsbeschermingsovereenkomst waarover onderhandeld is, betreffen specifieke 

overeenkomsten waarin nadere invulling wordt gegeven aan de handels- en 

investeringsbepalingen van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst en zij zullen 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
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een integrerend onderdeel van de algehele bilaterale betrekkingen tussen de EU en Vietnam 

vormen. 

Vanaf de datum van haar inwerkingtreding treedt de investeringsbeschermingsovereenkomst 

tussen de EU en Vietnam in de plaats van de bilaterale investeringsverdragen tussen Vietnam 

en de EU-lidstaten die zijn vermeld in bijlage 6 (Lijst van 

investeringsbeschermingsovereenkomsten) bij de investeringsbeschermingsovereenkomst. 

• Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie 

De vrijhandelsovereenkomst en de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en 

Vietnam zijn volledig in overeenstemming met het beleid van de Unie en vereisen niet dat de 

EU overgaat tot wijziging van haar regels, voorschriften of normen op enig gereglementeerd 

gebied. Voorts beschermen de vrijhandelsovereenkomst en de 

investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, zoals alle andere handels- 

en investeringsovereenkomsten waarover de Commissie heeft onderhandeld, openbare 

diensten volledig, en waarborgen zij dat het recht van overheden om in het openbaar belang te 

reguleren ten volle behouden blijft en een onderliggend grondbeginsel van de overeenkomsten 

vormt. 

2. RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID 

• Rechtsgrondslag 

Op grond van advies 2/15 van het Hof van Justitie van de EU en in het licht van de 

daaropvolgende uitgebreide discussies tussen de EU-instellingen over de structuur van 

handels- en investeringsovereenkomsten, presenteert de Commissie het resultaat van de 

onderhandelingen met Vietnam in de vorm van twee op zichzelf staande overeenkomsten, 

namelijk een vrijhandelsovereenkomst en een investeringsbeschermingsovereenkomst, zoals 

het geval was bij het resultaat van de onderhandelingen tussen de EU en Singapore. 

Gezien advies 2/15 en overwegende dat de inhoud van de vrijhandelsovereenkomst tussen de 

EU en Vietnam in wezen dezelfde is als deze van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU 

en Singapore, vallen alle gebieden die door de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 

Vietnam worden bestreken, onder de bevoegdheid van de EU, en meer in bijzonder onder de 

werkingssfeer van artikel 91, artikel 100, lid 2, en artikel 207 VWEU. In dezelfde geest 

worden alle materiële bepalingen inzake investeringsbescherming in het kader van de 

investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, voor zover deze op directe 

buitenlandse investeringen van toepassing zijn, bestreken door artikel 207 VWEU. 

Derhalve moet de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam worden ondertekend 

door de Unie naar aanleiding van een besluit van de Raad uit hoofde van artikel 218, lid 5, 

VWEU, en worden gesloten door de Unie naar aanleiding van een besluit van de Raad uit 

hoofde van artikel 218, lid 6, VWEU, na goedkeuring door het Europees Parlement. 

De investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam moet worden 

ondertekend door de Unie naar aanleiding van een besluit van de Raad uit hoofde van 

artikel 218, lid 5, VWEU, en worden gesloten door de Unie naar aanleiding van een besluit 

van de Raad uit hoofde van artikel 218, lid 6, VWEU, na goedkeuring door het Europees 

Parlement en ratificatie door de lidstaten overeenkomstig hun respectieve interne procedures. 
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• Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)  

Zoals bevestigd door advies 2/15 over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore 

en naar analogie daarvan bestrijkt de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam zoals 

deze is voorgelegd aan de Raad geen aangelegenheden die niet onder de exclusieve 

bevoegdheid van de EU vallen. 

Met betrekking tot de investeringsbeschermingsovereenkomst bevestigde het Hof dat de EU 

krachtens artikel 207 VWEU exclusief bevoegd is ten aanzien van alle materiële bepalingen 

inzake investeringsbescherming, voor zover deze van toepassing zijn op directe buitenlandse 

investeringen. Voorts bevestigde het Hof de exclusieve bevoegdheid van de EU ten aanzien 

van het mechanisme voor de beslechting van geschillen tussen staten met betrekking tot de 

bescherming van investeringen. Ten slotte heeft het Hof verklaard dat de EU een gedeelde 

bevoegdheid heeft ten aanzien van andere dan directe investeringen en van de beslechting van 

geschillen tussen investeerders en staten (later vervangen door het stelsel van 

investeringsgerechten in de investeringsbeschermingsovereenkomst), waar de lidstaten 

optreden als verweerder
1
. 

Deze elementen kunnen niet op coherente wijze worden gescheiden van de materiële 

bepalingen of van de beslechting van geschillen tussen staten en dienen daarom te worden 

opgenomen in overeenkomsten op EU-niveau. 

• Evenredigheid 

Dit voorstel is in overeenstemming met de visie van de Europa 2020-strategie en draagt bij 

aan de handels- en ontwikkelingsdoelstellingen van de Unie.  

• Keuze van het instrument 

Dit voorstel is in overeenstemming met artikel 218 VWEU, uit hoofde waarvan de Raad 

besluiten inzake internationale overeenkomsten vaststelt. Er bestaat geen ander 

rechtsinstrument dat kan worden gebruikt om de in dit voorstel geformuleerde doelstelling te 

bereiken. 

3. EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN 

EFFECTBEOORDELING 

• Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid 

ervan 

Nadat de onderhandelingen met Vietnam waren afgerond, heeft een team onder leiding van de 

eenheid van de hoofdeconoom van DG Handel een studie uitgevoerd naar de economische 

voordelen die kunnen worden verwacht van de overeenkomst. 

De analyse voorspelt dat de afschaffing van bilaterale tarieven en uitvoerheffingen samen met 

de beperking van de non-tarifaire belemmeringen die van invloed zijn op de 

grensoverschrijdende handel in goederen en diensten, de bilaterale handel aanzienlijk zal 

stimuleren. Tegen 2035 zal de uitvoer van de EU naar Vietnam naar verwachting met meer 

dan 8 miljard EUR toenemen, terwijl de Vietnamese uitvoer naar de EU naar verwachting met 

15 miljard EUR zal stijgen. Dit komt overeen met een relatieve stijging van de uitvoer van de 

EU naar Vietnam met bijna 29 % en van de Vietnamese uitvoer naar de EU met bijna 18 %. 

                                                 
1
 Zie de verduidelijking in het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-600/14, 

Duitsland/Raad (arrest van 5 december 2017), punt 69. 
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Op basis van de economische modellering wordt bovendien geraamd dat het nationaal 

inkomen van de EU tegen 2035 als gevolg van de vrijhandelsovereenkomst met meer dan 

1,9 miljard EUR kan toenemen, terwijl het nationaal inkomen van Vietnam in dezelfde 

periode met 6 miljard EUR kan stijgen. Het aanzienlijke verschil in de verwachte voordelen is 

het resultaat van het grote verschil in het relatieve belang van de EU en Vietnam als 

wederzijdse uitvoerbestemming. 

De resultaten van de hierboven beschreven kwantitatieve analyse kunnen worden geacht een 

onderschatting van de werkelijke economische gevolgen van de overeenkomst in te houden, 

aangezien zij geen rekening houden met de te verwachten voordelen in verband met de 

versterking van de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten of de 

liberalisering van directe buitenlandse investeringen in de be- en verwerkende industrie en 

van overheidsopdrachten. Verder was het niet mogelijk om een model op te stellen van de 

synergieën in de mondiale toeleveringsketens die uit de vrijhandelsovereenkomst tussen de 

EU en Vietnam kunnen voortvloeien, met name in de bredere context van de voortdurende 

inspanningen ter verdere versterking van de economische betrekkingen van de EU met de 

Asean-regio, maar deze kunnen naar verwachting aanzienlijk zijn. 

• Raadpleging van belanghebbenden 

Voorafgaand aan de start van de bilaterale onderhandelingen met Vietnam heeft een externe 

contractant een handelsgerelateerde duurzaamheidseffectbeoordeling van de 

vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Asean
2
 uitgevoerd om de mogelijke 

economische, sociale en milieueffecten van een hechter economisch partnerschap tussen beide 

regio’s in kaart te brengen. 

In het kader van de handelsgerelateerde duurzaamheidseffectbeoordeling heeft de contractant 

interne en externe deskundigen geraadpleegd, openbare raadplegingen in Brussel en Bangkok 

georganiseerd en bilaterale ontmoetingen en gesprekken gehad met het maatschappelijk 

middenveld van de EU en de Asean. Overleg in het kader van de handelsgerelateerde 

duurzaamheidseffectbeoordeling bood een platform voor deelname van de voornaamste 

belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld aan een dialoog over het handelsbeleid 

met betrekking tot Zuidoost-Azië. 

Zowel de handelsgerelateerde duurzaamheidseffectbeoordeling als het overleg in het kader 

van de voorbereiding ervan voorzag de Commissie van input die van groot belang is gebleken 

voor alle bilaterale handels- en investeringsonderhandelingen die sindsdien met afzonderlijke 

Asean-landen zijn geopend. 

Daarnaast heeft de Commissie in juni 2012 in het kader van een openbare raadpleging over de 

toekomstige bilaterale overeenkomst met Vietnam aan de hand van een vragenlijst informatie 

bij belanghebbenden ingewonnen, welke haar vervolgens gedurende de onderhandelingen 

heeft geholpen bij het vaststellen van prioriteiten en het nemen van besluiten. Er werden 

62 antwoorden ontvangen, waarvan 43 afkomstig van brancheorganisaties en verenigingen, 

16 van individuele ondernemingen en 3 van lidstaten. De antwoorden bestreken een breed 

scala van sectoren, waaronder agrovoeding, ICT, textiel, diensten, geneesmiddelen, 

chemische stoffen, metalen, groene energie, automobielindustrie, machines en hout/papier. De 

schriftelijke raadpleging werd gevolgd door vergaderingen met een geselecteerd aantal 

respondenten van de vragenlijst die werden beschouwd als representatief voor de gevoeligste 

sectoren voor de onderhandelingen met Vietnam (textiel, alcoholische dranken, 

geneesmiddelen, automobielindustrie en ICT). 

                                                 
2
 http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/145989.htm 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/145989.htm
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In mei 2015 vond een rondetafel met belanghebbenden plaats over mensenrechten en 

duurzame ontwikkeling in de context van de bilaterale betrekkingen tussen de EU en 

Vietnam
3
. Vervolgens heeft de Commissie een specifieke analyse

4
 uitgevoerd van de 

mogelijke gevolgen van de vrijhandelsovereenkomst voor de mensenrechten en duurzame 

ontwikkeling. 

De EU-lidstaten zijn vóór en tijdens de onderhandelingen via het Comité handelspolitiek van 

de Raad zowel mondeling als schriftelijk regelmatig geïnformeerd en geraadpleegd over de 

verschillende aspecten van de onderhandelingen. Ook het Europees Parlement is regelmatig 

geïnformeerd en geraadpleegd, via zijn Commissie internationale handel (INTA), en met 

name zijn monitoringgroep voor de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam. Beide 

instellingen kregen gedurende het gehele proces inzage in de teksten van de 

onderhandelingsresultaten. 

• Bijeenbrengen en gebruik van expertise 

Een handelsgerelateerde duurzaamheidseffectbeoordeling van de vrijhandelsovereenkomst 

tussen de EU en de Asean werd uitgevoerd door de externe contractant "Ecorys". 

• Effectbeoordeling 

In de door een externe contractant uitgevoerde en in 2009 afgeronde handelsgerelateerde 

duurzaamheidseffectbeoordeling werd geconcludeerd dat een ambitieuze 

vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Asean belangrijke positieve effecten (in termen 

van bbp, inkomen, handel en werkgelegenheid) voor zowel de EU als Vietnam zou 

meebrengen. Effecten op het nationale inkomen aan de EU-zijde werden geschat op 

13 miljard EUR en voor Vietnam op 7,6 miljard EUR. 

• Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging 

De vrijhandelsovereenkomst en de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en 

Vietnam vallen niet onder Refit-procedures. Niettemin bevatten zij een aantal bepalingen 

waardoor de handels- en investeringsprocedures zullen worden vereenvoudigd, de met uitvoer 

en investeringen verband houdende kosten zullen worden verminderd en er meer kleine 

bedrijven in staat worden gesteld op beide markten zaken te doen. Een aantal van de 

verwachte voordelen zijn: minder omslachtige technische voorschriften, 

compliancevoorschriften, douaneprocedures en oorsprongsregels, de bescherming van 

intellectuele-eigendomsrechten of de verlaging van proceskosten in het kader van het stelsel 

van investeringsgerechten voor eisers die kleine of middelgrote ondernemingen zijn. 

• Grondrechten 

Het voorstel heeft geen negatieve gevolgen voor de bescherming van de grondrechten in de 

Unie.  

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING 

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam zal financiële gevolgen hebben voor 

de EU-begroting aan de ontvangstenzijde. De gederfde rechten zouden bij volledige 

uitvoering van de overeenkomst naar schatting 1,7 miljard EUR kunnen bedragen. De 

schatting is gebaseerd op de verwachte gemiddelde invoer voor 2035 bij ontbreken van een 

                                                 
3
 http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1288 

4
 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154236.pdf 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1288
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154236.pdf
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overeenkomst en betreft het jaarlijkse verlies aan ontvangsten als gevolg van de afschaffing 

van de EU-rechten op de invoer van oorsprong uit Vietnam. 

De investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam zal financiële gevolgen 

hebben voor de EU-begroting aan de uitgavenzijde. Voor de EU zal dit de derde 

overeenkomst zijn (na de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en 

Canada, en deze tussen de EU en Singapore) waarin het stelsel van investeringsgerechten 

(ICS) voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten is opgenomen. Voor 

de financiering van de permanente structuur, bestaande uit een gerecht van eerste aanleg en 

een beroepsinstantie, is vanaf 2019 jaarlijks een bedrag van 700 000 EUR aan extra uitgaven 

voorzien (onder voorbehoud van de inwerkingtreding van deze overeenkomst). Tegelijkertijd 

brengt de overeenkomst de aanwending van administratieve middelen onder 

begrotingsonderdeel XX 01 01 01 (Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke 

functionarissen in dienst bij de instelling) met zich, aangezien naar schatting één 

administrateur als voltijdequivalent zal worden belast met de taken die verband houden met 

deze overeenkomst. Dit is aangegeven in het financieel memorandum en onderworpen aan de 

daarin genoemde voorwaarden. 

5. OVERIGE ELEMENTEN 

• Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende controle, evaluatie en rapportage 

De vrijhandelsovereenkomst en de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en 

Vietnam omvatten institutionele bepalingen die voorzien in een structuur voor 

uitvoeringsorganen teneinde voortdurend toezicht te houden op de uitvoering, de werking en 

het effect van de overeenkomsten. Aangezien de overeenkomsten een integrerend onderdeel 

van de overkoepelende bilaterale betrekkingen tussen de EU en Vietnam als geregeld in de 

partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst zijn, maken de vermelde structuren samen 

met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst deel uit van een gemeenschappelijk 

institutioneel kader. 

Het institutionele hoofdstuk van de vrijhandelsovereenkomst stelt een Handelscomité in dat 

als voornaamste taak het toezicht houden op en het vergemakkelijken van de uitvoering en 

toepassing van de overeenkomst heeft. Het Handelscomité bestaat uit vertegenwoordigers van 

de EU en van Vietnam, en vergadert jaarlijks of op verzoek van een van de zijden. Het 

Handelscomité zal worden belast met het toezicht op de werkzaamheden van alle in het kader 

van de overeenkomst opgerichte gespecialiseerde comités en werkgroepen (Comité voor de 

handel in goederen, Douanecomité, Comité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen, 

Comité voor investeringen, diensten, elektronische handel en overheidsopdrachten, Comité 

voor handel en duurzame ontwikkeling, Werkgroep intellectuele-eigendomsrechten, inclusief 

geografische aanduidingen, en Werkgroep motorvoertuigen en onderdelen). 

Het Handelscomité heeft ook de taak om te communiceren met alle belanghebbenden, met 

inbegrip van de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld, met betrekking tot de 

werking en de uitvoering van de overeenkomst. In de overeenkomst erkennen beide zijden het 

belang van transparantie en openheid, en bevestigen zij dat zij rekening houden met de 

mening van het grote publiek, teneinde de uitvoering van de overeenkomst op een breed 

spectrum van standpunten te baseren. 

Het institutionele hoofdstuk van de investeringsbeschermingsovereenkomst stelt een comité in 

dat als belangrijkste taak het toezicht houden op en het vergemakkelijken van de uitvoering en 

toepassing van de overeenkomst heeft. Naast andere taken kan het comité, onder voorbehoud 
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van de voltooiing van de respectieve wettelijke voorschriften en procedures van elke zijde, 

besluiten tot de benoeming van de leden van de gerechten in het kader van het stelsel van 

investeringsgerechten, hun maandelijkse bezoldiging vaststellen, en bindende interpretaties 

van de overeenkomst goedkeuren. 

Zoals benadrukt in de mededeling "Handel voor iedereen", besteedt de Commissie meer 

middelen aan de doeltreffende uitvoering en handhaving van handels- en 

investeringsovereenkomsten. In 2017 publiceerde de Commissie het eerste jaarlijks verslag 

over de uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten. Het voornaamste doel van het verslag is 

een objectief overzicht te geven van de uitvoering van de vrijhandelsovereenkomsten van de 

EU, waarin de geboekte vooruitgang en de tekortkomingen die moeten worden aangepakt, 

worden onderstreept. Het is de bedoeling dat het verslag als basis dient voor een open debat 

over de werking en de uitvoering van de vrijhandelsovereenkomsten waarbij de lidstaten, het 

Europees Parlement en het maatschappelijk middenveld in het algemeen worden betrokken. 

De publicatie van het verslag op jaarbasis zal de regelmatige monitoring van ontwikkelingen 

mogelijk maken, waarbij ook kan worden vastgelegd hoe prioritaire aangelegenheden zijn 

aangepakt. Het verslag zal de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam vanaf de 

inwerkingtreding ervan bestrijken. 

• Uitvoering in de EU 

Om de uitvoering van de overeenkomst te waarborgen, moeten bepaalde maatregelen worden 

genomen. Deze maatregelen zullen tijdig vóór de toepassing van de overeenkomst worden 

ingevoerd. Het gaat om een uitvoeringsverordening van de Commissie tot opening van de 

tariefcontingenten waarin de overeenkomst voorziet, die moet worden vastgesteld 

overeenkomstig artikel 58, lid 1, van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees 

Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de 

Unie. 

• Toelichtende stukken (bij richtlijnen) 

Niet van toepassing. 

• Artikelsgewijze toelichting 

Bij de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam heeft 

de Commissie twee hoofddoelstellingen nagestreefd: ten eerste zo gunstig mogelijke 

voorwaarden bieden voor toegang van EU-marktdeelnemers tot de Vietnamese markt, en ten 

tweede een waardevolle tweede referentie (na de overeenkomsten met Singapore) vastleggen 

voor de overige onderhandelingen van de EU in de regio. 

Beide doelstellingen zijn bereikt: de overeenkomst gaat verder dan de bestaande WTO-

verbintenissen op vele gebieden, zoals diensten, overheidsopdrachten, niet-tarifaire 

belemmeringen en de bescherming van intellectuele eigendom, met inbegrip van geografische 

aanduidingen. Op al deze gebieden heeft Vietnam ook ingestemd met nieuwe verbintenissen 

die aanzienlijk verder gaan dan datgene waartoe Vietnam zich tot dusver heeft verbonden in 

het kader van andere overeenkomsten, waaronder CPTPP. 

In overeenstemming met de doelstellingen van de onderhandelingsrichtsnoeren heeft de 

Commissie het volgende bereikt: 

1. de volledige liberalisering van de markten voor diensten en investeringen, met 

inbegrip van horizontale regels inzake vergunningverlening en de wederzijdse 
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erkenning van diploma’s, en sectorspecifieke voorschriften teneinde een gelijk 

speelveld voor ondernemingen uit de EU te waarborgen; 

2. nieuwe kansen met betrekking tot overheidsopdrachten voor inschrijvers uit de EU in 

Vietnam, dat geen lid is van de WTO-Overeenkomst inzake overheidsopdrachten; 

3. wegneming van technische en regelgevingsbelemmeringen voor de handel in 

goederen, zoals dubbele testen, met name door te bevorderen dat in de EU bekende 

technische en regelgevingsnormen worden gehanteerd in de sectoren 

motorvoertuigen, farmaceutica en medische hulpmiddelen alsmede groene 

technologieën; 

4. op basis van internationale normen, een regeling voor de goedkeuring van de uitvoer 

van Europese levensmiddelen naar Vietnam die de handel meer vereenvoudigt; 

5. de toezegging van Vietnam dat het zijn tarieven op invoer uit de EU verlaagt of 

afschaft, en een goedkopere toegang van Europese bedrijven en consumenten tot 

producten van oorsprong uit Vietnam; 

6. een hoog niveau van bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, tevens wat de 

handhaving van deze rechten betreft, ook aan de grens, en een TRIPs-plusniveau van 

bescherming voor geografische aanduidingen van de EU; 

7. een uitgebreid hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling, dat beoogt te 

waarborgen dat de handel arbeidsrechten, milieubescherming en sociale 

ontwikkeling ondersteunt en het duurzaam beheer van bossen en visserij bevordert. 

Dit omvat tevens toezeggingen inzake daadwerkelijke toepassing van internationale 

normen en inzake inspanningen voor de ratificatie van een aantal internationale 

verdragen. Het hoofdstuk geeft ook aan hoe de sociale partners en het 

maatschappelijk middenveld zullen worden betrokken bij de uitvoering en de 

monitoring ervan, en 

8. mechanismen voor snelle geschillenbeslechting door arbitrage of met de hulp van 

een bemiddelaar. 

De investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam zal zorgen voor een 

hoog niveau van investeringsbescherming, met behoud van het recht van de EU 

respectievelijk Vietnam om te reguleren en legitieme doelstellingen van overheidsbeleid zoals 

de bescherming van de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu na te streven. 

De overeenkomst omvat alle innovaties van de nieuwe aanpak van de EU met betrekking tot 

investeringsbescherming en de handhavingsmechanismen ervan die niet voorhanden zijn in de 

21 bestaande bilaterale investeringsverdragen tussen Vietnam en lidstaten van de EU. Het is 

een zeer belangrijk aspect van de investeringsbeschermingsovereenkomst dat zij in de plaats 

komt van de 21 bestaande bilaterale investeringsovereenkomsten en deze daarmee verbetert. 

In overeenstemming met de doelstellingen van de onderhandelingsrichtsnoeren heeft de 

Commissie ervoor gezorgd dat investeerders uit de EU en hun investeringen in Vietnam 

eerlijk en billijk zullen worden behandeld en niet zullen worden gediscrimineerd ten opzichte 

van Vietnamese investeringen in vergelijkbare situaties. Tegelijkertijd beschermt de 

investeringsbeschermingsovereenkomst de investeerders van de EU en hun investeringen in 

Vietnam tegen onteigening, tenzij dit voor doelstellingen van openbaar belang geschiedt, 

volgens een eerlijk proces, op niet-discriminerende basis en tegen betaling van snelle, 

adequate en doeltreffende schadevergoeding overeenkomstig de billijke marktwaarde van de 

onteigende investering. 
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De overeengekomen investeringsbeschermingsovereenkomst zal, eveneens in 

overeenstemming met de onderhandelingsrichtsnoeren, investeerders de optie van een modern 

en herzien mechanisme voor de beslechting van investeringsgeschillen bieden. Dit systeem 

zorgt ervoor dat regels voor investeringsbescherming worden nageleefd en het tracht een 

evenwicht te vinden tussen de bescherming van investeerders op transparante wijze en 

bescherming van het recht van een staat tot reguleren om doelstellingen van overheidsbeleid 

na te streven. De overeenkomst voorziet in de oprichting van een permanent internationaal en 

volledig onafhankelijk stelsel voor geschillenbeslechting, bestaande uit een permanent 

Gerecht van eerste aanleg en een permanent gerecht waarbij beroep kan worden ingesteld, in 

het kader waarvan geschillenbeslechtingsprocedures op een transparante en onpartijdige wijze 

zullen worden toegepast. 

De Commissie is zich bewust van het evenwicht dat moet worden gevonden tussen het 

boeken van vooruitgang met het hervormde EU-investeringsbeleid en de gevoeligheden van 

EU-lidstaten wat de mogelijke uitoefening van gedeelde bevoegdheid ten aanzien van deze 

aangelegenheden betreft. De Commissie heeft daarom geen voorstel tot voorlopige toepassing 

van de investeringsbeschermingsovereenkomst gedaan. Indien de lidstaten desalniettemin een 

voorstel wensen inzake de voorlopige toepassing van de 

investeringsbeschermingsovereenkomst, dan is de Commissie bereid een dergelijk voorstel te 

doen. 
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2018/0359 (NLE) 

Voorstel voor een 

BESLUIT VAN DE RAAD 

betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de 

investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 

enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, 

lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 5, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Op 23 april 2007 heeft de Raad de Commissie gemachtigd te onderhandelen over een 

vrijhandelsovereenkomst met landen van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten 

(Asean). Deze machtiging voorzag in de mogelijkheid van bilaterale 

onderhandelingen. 

(2) Op 22 december 2009 heeft de Raad de Commissie gemachtigd tot het voeren van 

bilaterale onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met afzonderlijke Asean-

lidstaten. In juni 2012 heeft de Commissie bilaterale onderhandelingen over een 

vrijhandelsovereenkomst met Vietnam geopend, die in overeenstemming met de 

bestaande onderhandelingsrichtsnoeren moesten worden gevoerd. 

(3) Op 15 oktober 2013 heeft de Raad de Commissie gemachtigd de lopende bilaterale 

onderhandelingen met de Asean-landen uit te breiden tot tevens 

investeringsbescherming. 

(4) De onderhandelingen over een investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de 

Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, 

anderzijds (hierna "de overeenkomst" genoemd), zijn afgesloten. 

(5) De overeenkomst moet derhalve namens de Unie worden ondertekend, onder 

voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

De ondertekening van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en 

haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds (hierna "de 

overeenkomst" genoemd), wordt namens de Unie goedgekeurd, onder voorbehoud van de 

sluiting ervan. 

Artikel 2 

Het secretariaat-generaal van de Raad stelt het volmachtinstrument op dat de persoon 

(personen) die daartoe door de onderhandelaar van de overeenkomst is (zijn) aangewezen, 
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machtiging verleent de overeenkomst, onder voorbehoud van de sluiting ervan, namens de 

Unie te ondertekenen. 

Artikel 3 

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.  

Gedaan te Brussel, 

 Voor de Raad 

 De voorzitter 
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FINANCIEEL MEMORANDUM 

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF 

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief 

Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam 

1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur
5
 

20.02 — Handelspolitiek 

1.3. Aard van het voorstel/initiatief 

 Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie 

 Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie na een proefproject/een 

voorbereidende actie
6
 

 Het voorstel/initiatief betreft de verlenging van een bestaande actie 

 Het voorstel/initiatief betreft een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie  

1.4. Doelstelling(en) 

1.4.1. De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de 

Commissie 

Het voorstel kan worden ingedeeld bij de eerste van de tien Juncker-prioriteiten: 

banen, groei en investeringen. 

1.4.2. Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteit(en) 

Specifieke doelstelling nr. 

1 

Betrokken ABM/ABB-activiteit(en) 

20.02 — Handelspolitiek 

1.4.3. Verwachte resulta(a)t(en) en gevolg(en) 

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de 

begunstigden/doelgroepen. 

Het doel van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam is 

het investeringsklimaat tussen de EU en Vietnam te bevorderen. De overeenkomst 

zal Europese investeerders tot voordeel strekken door te zorgen voor een hoog 

niveau van bescherming van hun investeringen in Vietnam, waarbij het recht van de 

EU om te reguleren en legitieme doelstellingen van overheidsbeleid zoals de 

bescherming van de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu na te streven, in 

stand blijft. 

De overeenkomst voert een stelsel van investeringsgerechten ("ICS") in dat is 

opgezet om tegemoet te komen aan de hoge verwachtingen van de burgers en het 

bedrijfsleven ten aanzien van een eerlijker, transparanter en geïnstitutionaliseerd 

                                                 
5
 ABM: activity-based management (activiteitsgestuurd management); ABB: activity-based budgeting 

(activiteitsgestuurde begroting). 
6
 In de zin van artikel 54, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement. 
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systeem voor de beslechting van investeringsgeschillen. De bepalingen van de 

investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam die gevolgen 

hebben voor de EU-begroting hebben juist betrekking op de kosten van het opzetten 

en doen functioneren van het ICS. 

1.4.4. Resultaat- en effectindicatoren 

Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het 

voorstel/initiatief is uitgevoerd. 

De investeringsbeschermingsovereenkomst brengt rechtszekerheid en 

voorspelbaarheid mee, hetgeen naar verwachting ertoe zal bijdragen dat de EU en 

Vietnam investeringen aantrekken en behouden om hun economie te ondersteunen. 

1.5. Motivering van het voorstel/initiatief 

1.5.1. Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien 

Het niveau van de investeringsstromen tussen de EU en Vietnam handhaven of 

verbeteren. 

1.5.2. Toegevoegde waarde van de deelname van de EU 

In 2016 bedroegen de totale directe buitenlandse investeringen uit de EU in Vietnam 

8,3 miljard EUR. Als een van de grootste buitenlandse investeerders in het land zal 

de EU profiteren van het verbeterde investeringsklimaat waarin de 

investeringsbeschermingsovereenkomst zal voorzien. De overeenkomst omvat voorts 

alle innovaties van de nieuwe aanpak van de EU met betrekking tot 

investeringsbescherming en de handhavingsmechanismen ervan die niet voorhanden 

zijn in de 21 bestaande bilaterale investeringsverdragen tussen Vietnam en lidstaten 

van de EU die door de investeringsbeschermingsovereenkomst zullen worden 

vervangen. 

1.5.3. Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan 

N.v.t. 

1.5.4. Verenigbaarheid en eventuele synergie met andere passende instrumenten 

N.v.t. 

1.6. Duur en financiële gevolgen 

 Voorstel/initiatief met een beperkte geldigheidsduur  

 Voorstel/initiatief is van kracht vanaf [DD/MM]JJJJ tot en met [DD/MM]JJJJ  

 Financiële gevolgen vanaf JJJJ tot en met JJJJ  

 Voorstel/initiatief met een onbeperkte geldigheidsduur 

Uitvoering met een opstartperiode vanaf 2019 (onder voorbehoud van bekrachtiging 

door de Raad en het Europees Parlement). 

gevolgd door een volledige uitvoering. 

1.7. Beheersvorm(en)
7
 

 Direct beheer door de Commissie 

                                                 
7
 Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn 

beschikbaar op BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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 door haar diensten, waaronder het personeel in de delegaties van de Unie;  

 door de uitvoerende agentschappen  

 Gedeeld beheer met lidstaten  

 Indirect beheer door begrotingsuitvoeringstaken te delegeren aan: 

 derde landen of de door hen aangewezen organen; 

 internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke); 

 de EIB en het Europees Investeringsfonds; 

 de in de artikelen 208 en 209 van het Financieel Reglement bedoelde organen; 

 publiekrechtelijke organen; 

 privaatrechtelijke organen met een openbaredienstverleningstaak, voor zover zij 

voldoende financiële garanties bieden; 

 privaatrechtelijke organen van een lidstaat, waaraan de uitvoering van een 

publiek-privaat partnerschap is toevertrouwd en die voldoende financiële 

garanties bieden; 

 personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het 

GBVB in het kader van titel V van het VEU is toevertrouwd en die worden 

genoemd in de betrokken basishandeling. 

Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder 

"Opmerkingen". 

Opmerkingen 

Wat betreft de financiële behandeling van het ICS in de 

investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, zal een bijdrage worden 

gegeven aan een "bestaande structuur" (namelijk het Icsid), zodat dit de voorschotten die aan 

de rechters van het ICS moeten worden betaald, kan kanaliseren. Alleen wanneer een geschil 

ontstaat, kunnen vergoedingen voor het beheer van het dossier verschuldigd zijn; de diensten 

van het Icsid als secretariaat zijn verder gratis. 
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2. BEHEERSMAATREGELEN 

2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen 

Vermeld frequentie en voorwaarden. 

Overeenkomstig de bepalingen van de met de betrokken organisatie gesloten 

kaderovereenkomst. 

2.2. Beheers- en controlesysteem 

2.2.1. Mogelijke risico's 

Overeenkomstig de bepalingen van de met de betrokken organisatie gesloten 

kaderovereenkomst. 

2.2.2. Informatie over het ingestelde systeem voor interne controle 

Overeenkomstig de bepalingen van de met de betrokken organisatie gesloten 

kaderovereenkomst. Met name de desbetreffende controleregels. 

2.2.3. Raming van de kosten en baten van de controles en evaluatie van het verwachte 

foutenrisico 

Gezien de geraamde financiële gevolgen kunnen geen substantiële kwantificeerbare 

kosten of baten worden vastgesteld. De bijdrage maakt deel uit van het algemene 

controlesysteem van DG Handel. 

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden 

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen. 

Overeenkomstig de bepalingen van de met de betrokken organisatie gesloten 

kaderovereenkomst. Bovendien zal de fraudebestrijdingsstrategie van DG Handel, 

die een speciaal hoofdstuk over financieel beheer bevat, van toepassing zijn. 
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3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET 

VOORSTEL/INITIATIEF 

3.1. Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken 

begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven 

Bestaande begrotingsonderdelen 

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de 

begrotingsonderdelen. 

Rubriek 

van het 

meerjarige 

financiële 

kader 

Begrotingsonderdeel 
Soort  

krediet 
Bijdrage 

Nummer  

4 

GK/ 

NGK
8
 

van 

EVA-

landen
9
 

 

van 

kandi-

daat-

lidstaten
10

 

 

van 

derde 

landen 

in de zin 

van 

artikel 21, 

lid2, 

onder b), 

van het 

Financieel 

Reglement 

 20.0201 GK NEE NEE NEE NEE 

Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen 

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de 

begrotingsonderdelen. 

Rubriek 

van het 

meerjarige 

financiële 

kader 

Begrotingsonderdeel 
Soort 

krediet 
Bijdrage 

Nummer  

N.v.t. 

GK/ 

NGK 

van 

EVA-

landen 

van 

kandi-

daat-

lidstaten 

van 

derde 

landen 

in de zin 

van 

artikel 21, 

lid 2, 

onder b), 

van het 

Financieel 

Reglement  

 N.v.t.  
JA/ 

NEE 

JA/ 

NEE 

JA/ 

NEE 
JA/NEE 

                                                 
8
 GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten. 

9
 EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.  

10
 Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan. 
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3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven  

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven  

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen) 

Rubriek van het meerjarige financiële  

kader  
Nummer 4 

 

DG: HANDEL 

  

Jaar 

2019 

Jaar 

2020 

Jaar 

2021 

Jaar 

2022 

invullen: zoveel jaren 

als nodig om de duur 

van de gevolgen weer te 

geven (zie punt 1.6) 

TOTAAL 

 Beleidskredieten         

Nummer begrotingsonderdeel 20.0201 

Vast-

leggingen 
(1) 0,700 0,700 0,700 0,700    2,800 

Betalingen (2) 0,700 0,700 0,700 0,700    2,800 

Nummer begrotingsonderdeel 

Vast-

leggingen 
(1a) - - - -     

Betalingen (2a) - - - -     

Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde 

administratieve kredieten
11

 

 

0 0 0 0     

Nummer begrotingsonderdeel  (3)         

                                                 
11

 Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), 

onderzoek door derden, eigen onderzoek. 
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TOTAAL kredieten 

voor DG HANDEL 

Vast-

leggingen 

=1+

1a+

3 

0,700 0,700 0,700 0,700    2,800 

Betalingen 

=2+

2a 

+3 

0,700 0,700 0,700 0,700    2,800 

 

 

 

 TOTAAL beleidskredieten 

Vast-

leggingen 
(4) 0,700 0,700 0,700 0,700    2,800 

Betalingen (5) 0,700 0,700 0,700 0,700    2,800 

 TOTAAL uit het budget van specifieke 

programma's gefinancierde administratieve kredieten  
(6) 0 0 0 0     

TOTAAL kredieten  

voor RUBRIEK 4 

van het meerjarige financiële kader 

Vast-

leggingen 

=4+

6 
0,700 0,700 0,700 0,700    2,800 

Betalingen 
=5+

6 
0,700 0,700 0,700 0,700    2,800 

Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere rubrieken 

 TOTAAL beleidskredieten  

Vast-

leggingen 
(4)         

Betalingen (5)         
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 TOTAAL uit het budget van specifieke 

programma's gefinancierde administratieve kredieten  
(6)         

TOTAAL kredieten  

onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 4 

van het meerjarige financiële kader 

(referentiebedrag) 

Vast-

leggingen 

=4+

6 
        

Betalingen 
=5+

6 
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Rubriek van het meerjarige financiële  

kader  
5 "Administratieve uitgaven" 

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen) 

 

  

Jaar 

2019 

Jaar 

2020 

Jaar 

2021 

Jaar 

2022 

invullen: zoveel jaren 

als nodig om de duur 

van de gevolgen weer te 

geven (zie punt 1.6)  

TOTAAL 

DG: HANDEL 

 Personele middelen  0,143 0,143 0,143 0,143    0,572 

 Andere administratieve uitgaven  0 0 0 0     

TOTAAL DG HANDEL Kredieten  0,143 0,143 0,143 0,143    0,572 

 

TOTAAL kredieten 

voor RUBRIEK 5 

van het meerjarige financiële kader  

(totaal 

vastleggingen = 

totaal betalingen) 

0,143 0,143 0,143 0,143    0,572 

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen) 

 

  

Jaar 

2019 

Jaar 

2020 

Jaar 

2021 

Jaar 

2022 

invullen: zoveel jaren 

als nodig om de duur 

van de gevolgen weer te 

geven (zie punt 1.6) 

TOTAAL 

TOTAAL kredieten  Vastleggingen 0,843 0,843 0,843 0,843    3,372 
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onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 5 

van het meerjarige financiële kader  Betalingen 0,843 0,843 0,843 0,843    3,372 
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3.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten 

 Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig  

 Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven: 

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro's (tot op drie decimalen) 

Vermeld 

doel-

stellingen 

en outputs 

 

 

  
Jaar 

2019 

Jaar 

2020 

Jaar 

2021 

Jaar 

2022 

invullen: zoveel jaren als nodig om 

de duur van de gevolgen weer te 

geven (zie punt 1.6) 

TOTAAL 

OUTPUTS 

Soort
12

 

 

Gem. 

kos-

ten A
an

ta
l 

Kos-

ten A
an

ta
l 

Kos-

ten A
an

ta
l 

Kos-

ten A
an

ta
l 

Kos-

ten A
an

ta
l 

Kos-

ten A
an

ta
l 

Kost-

en A
an

ta
l 

Kost-

en 

To-

tale 

aan-

tal 

Totale 

kosten 

SPECIFIEKE 

DOELSTELLING 

Nr. 1
13

… 

Functioneren van de ICS 

- Output Secre-

tariaat 

 1 0,70

0 

 0,70

0 

 0,70

0 

 0,700        2,800 

- Output Zaak 

(Zaken) 

  -  p.m.  p.m.  p.m.         

- Output                   

                                                 
12

 Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.). 
13

 Zoals beschreven in punt 1.4.2. "Specifieke doelstelling(en)…". 
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Subtotaal voor specifieke 

doelstelling nr. 1 

 0,70

0 

 0,70

0 

 0,70

0 

 0,700        2,800 

SPECIFIEKE 

DOELSTELLING Nr. 2… 

                

- Output                   

Subtotaal voor specifieke 

doelstelling nr. 2 

                

TOTALE KOSTEN 
 0,70

0 

 0,70

0 

 0,70

0 

 0,700        2,800 
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3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

3.2.3.1. Samenvatting 

 Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig  

 Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder 

nader wordt beschreven: 

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen) 

 
Jaar 
2019 

Jaar 
2020 

Jaar 
2021 

Jaar 
2022 

invullen: zoveel jaren als nodig 
om de duur van de gevolgen 
weer te geven (zie punt 1.6) 

TO-
TAAL 

 

RUBRIEK 5 
van het 

meerjarige 
financiële kader 

        

Personele 
middelen  0,143 0,143 0,143 0,143    0,572 

Andere 
administratieve 
uitgaven  

0 0 0 0     

Subtotaal 
RUBRIEK 5 

van het 
meerjarige 

financiële kader  

        

 

Buiten 
RUBRIEK 5

14
 

van het 
meerjarige 

financiële kader  
 

        

Personele 
middelen          

Andere uitgaven  
van 
administratieve 
aard 

        

Subtotaal buiten 
RUBRIEK 5 

van het 
meerjarige 

financiële kader  

        

 

TOTAAL 0,143 0,143 0,143 0,143    0,572 

                                                 
14

 Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van 

programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen 

onderzoek. 
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De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden 

gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn 

toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in 

het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire 

beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen. 
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3.2.3.2. Geraamde personeelsbehoeften 

 Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig  

 Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader 

wordt beschreven: 

Raming in voltijdequivalenten 

 
Jaar 

2019 

Jaar 

2020 

Jaar 

2021 

Jaar 

2022 

invullen: zoveel jaren als nodig 

om de duur van de gevolgen weer 

te geven (zie punt 1.6) 

 Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten 

(ambtenaren en tijdelijke functionarissen) 
  

XX 01 01 01 (zetel en 

vertegenwoordigingen van 

de Commissie) 

1 1 1 1    

XX 01 01 02 (delegaties)        

XX 01 05 01 (onderzoek 

door derden) 
       

10 01 05 01 (eigen 

onderzoek) 
       

 Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE)
15

 

 

XX 01 02 01 (AC, END, 

INT van de "totale 

financiële middelen") 

       

XX 01 02 02 (AC, AL, 

END, INT en JED in de 

delegaties) 

       

XX 

01 

04 

jj
16

 

 

- zetel 

 
       

- 

delegaties  
       

XX 01 05 02 (AC, END, 

INT — onderzoek door 

derden) 

       

                                                 
15

 AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = 

Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JED= 

Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties). 
16

 Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen). 
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10 01 05 02 (AC, END, 

SNE — eigen onderzoek) 
       

Ander begrotingsonderdeel 

(te vermelden) 
       

TOTAAL 1 1 1 1    

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel. 

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het 

personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of 

binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader 

van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire 

beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen. 

Beschrijving van de uit te voeren taken: 

Ambtenaren en tijdelijk 

personeel 

Controle van het functioneren van de ICS/Afhandeling van zaken 

Extern personeel  
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3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader 

 Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidige meerjarige financiële kader 

 Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het 

meerjarige financiële kader 

 Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of 

herziening van het meerjarige financiële kader 

3.2.5. Bijdragen van derden 

Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden 

Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd: 

Kredieten in miljoenen euro's (tot op drie decimalen) 

 

Jaar 

2019 

Jaar 

2020 

Jaar 

2021 

Jaar 

2022 

invullen: zoveel jaren als 

nodig om de duur van de 

gevolgen weer te geven 

(zie punt 1.6) 

Totaal 

Medefinancierings-

bron: Regering van 

de Socialistische 

Republiek Vietnam 

0,700 0,700 0,700 0,700    2,800 

TOTAAL 

medegefinancierde 

kredieten  

0,700 0,700 0,700 0,700    2,800 
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3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

 Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten 

 Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen: 

 voor de eigen middelen 

 voor de diverse ontvangsten 

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen) 

Begrotings-

onderdeel voor 

ontvangsten: 

Voor het 

lopende 

begrotings-

jaar beschik-

bare 

kredieten 

(B2016) 

Gevolgen van het voorstel/initiatief
17

 

Jaar 

N 

Jaar 

N+1 

Jaar 

N+2 

Jaar 

N+3 

invullen: zoveel jaren als nodig 

om de duur van de gevolgen 

weer te geven (zie punt 1.6) 

Artikel ….  ……………    

Voor de diverse ontvangsten die worden "toegewezen", vermeld het (de) 

betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven. 

[…] 

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten. 

[…] 

                                                 
17

 Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden 

vermeld, d.w.z. na aftrek van 25 % aan inningskosten. 
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