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De ontwikkeling van de sociaal-economische betrekkingen tussen de EU en Turkije
Deze bijlage geeft een overzicht van de economische integratie tussen de EU en Turkije.
Het uitgangspunt daarbij is het in 1963 ondertekende Associatie-Verdrag tussen Turkije
en de toenmalige Europese Economische Gemeenschap (in het vervolg, weliswaar anachronistisch, aangeduid als EU). Hierin is een stappenplan opgenomen voor de realisatie
van een douane-unie tussen de EU en Turkije. Aan de hand van dat stappenplan wordt
aangegeven hoe de relatie zich ontwikkeld heeft en in welke mate de toenmalige intenties verwezenlijkt zijn.
Onderstaand kader geeft een overzicht van de belangrijkste momenten in de ontwikkeling van de relatie tussen de EU en Turkije.

Kort historisch overzicht van de relatie EU-Turkije
1959:

Turkije vraagt de zes lidstaten van de EEG om onderhandelingen te starten
over een Associatie-overeenkomst.

1963:

Ondertekening in Ankara van Associatie-overeenkomt (in 1964 geratificeerd).
Associatie-overeenkomst voorziet realisering van een douane-unie met
Turkije op termijn van maximaal zeventien jaar in drie stappen en in de
instelling van een Associatieraad.
Speech voorzitter Europese Commissie Walter Hallstein in Ankara:
“La Turquie fait parti de L’Europe. (…) Et un jour le dernier pas sera franchi:
La Turquie sera membre de plein exercice de la Communauté.”

1970:

Ondertekening van Aanvullend Protocol waarin de overgangsfase naar de
douane-unie wordt geregeld. Het Protocol wordt in 1973 van kracht.

1970-1983: Politieke en economische crisis in Turkije. Inval op Cyprus (1974), ingrijpen van het leger (in 1970 en 1980), eind jaren zeventig: straatgevechten in
sommige steden tussen leger en communistische groeperingen. Activiteiten van de Associatie-Raad liggen tussen 1976-1980 bijna stil. Implementatie van de Associatie-overeenkomst door EU wordt onder druk van het EP
wegens zorgen over de schending van de mensenrechten in 1981 opgeschort. In 1983 geeft het leger de macht weer uit handen. Koerswijziging
economisch beleid vanaf 1980: start opening economie en privatisering.
1987:

Turkije dient aanvraag voor het lidmaatschap in.
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1989:

De Europese Commissie concludeert op basis van een inschatting van de
politieke en economische situatie in Turkije dat “it would not be useful to
open accession negotiations with Turkey straight away”. De Commissie
pleit om de steun aan Turkije in het kader van de Associatie-overeenkomt
te intensiveren. De Raad neemt in 1990 de conclusies van de Commissie
over.

1995:

Overeenkomst Turkije en EU over aangaan van een douane-unie. Deze
treedt in 1996 in werking en betreft industriële goederen en voedingsmiddelenindustrie. Voor Turkse landbouwproducten gelden preferentiële
tarieven.

1997:

De Europese Raad bevestigt in Luxemburg dat Turkije in aanmerking
komt voor lidmaatschap. Omdat nog niet voldaan is aan de politieke en
economische voorwaarden, kunnen de toetredingsonderhandelingen met
Turkije niet worden gestart. De Raad biedt wel extra hulp aan. Turkije
wijst dit af.

1999:

De Europese Raad in Helsinki stelt vast dat Turkije een kandidaat-lidstaat
is “die voorbestemd is tot de Unie toe te treden op basis van dezelfde criteria die voor andere lidstaten gelden”. Turkije komt net als andere kandidaat-lidstaten in aanmerking voor een pretoetredingsstrategie. Turkije
wordt uitgenodigd om deel te nemen aan communautaire programma’s,
organen, en vergaderingen met de kandidaat-lidstaten in het kader van
het toetredingsproces en ontvangt ook pre-accessiesteun.

2002:

De Europese Raad in Kopenhagen memoreert de in Helsinki genomen
besluiten en besluit dat als Turkije aan de politieke criteria voldoet, de
Raad in december 2004 het groene licht zal geven voor de toetredingsonderhandelingen.

2003

De Raad stelt een partnerschap voor toetreding vast met Turkije.

Hoofdlijnen Associatie-overeenkomst (1963)
De in 1963 overeengekomen Associatie-overeenkomst tussen EU en Turkije voorziet in de
geleidelijke totstandbrenging van een douane-unie. Daarnaast bevat de overeenkomst
allerlei intenties en verwijzingen naar een toetreding van Turkije tot de EU.
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De geleidelijke totstandkoming van de douane-unie
Het doel van de Associatie-overeenkomst zoals verwoord in het eerste artikel is de verbetering van de economische betrekkingen tussen Turkije en de EU1. Hierbij wordt de noodzaak van een versnelde ontwikkeling van de Turkse economie in acht genomen. Om deze
doelstelling te verwezenlijken wordt in de totstandkoming van een douane-unie voorzien
in drie fasen:
1 Een voorbereidende fase van vijf jaar waarin Turkije met hulp van de EU zijn economie versterkt. De hulp van de EU wordt geregeld in een Financieel Protocol.
2 Een overgangsfase waarin de douane-unie geleidelijk tot stand wordt gebracht en
waarin Turkije en de EU het economisch beleid op elkaar afstemmen. Deze overgangsperiode zou maximaal twaalf jaar mogen duren.
3 De definitieve fase gegrondvest op de douane-unie.
Volgens het oorspronkelijke plan zou de douane-unie dus in maximaal 17 jaar, uiterlijk
1980, gerealiseerd moeten worden. Uiteindelijk is de douane-unie pas 15 jaar later gerealiseerd. Deze vertraging is terug te voeren op een later begin van de overgangsfase (1973
in plaats van 1968) en een in het Aanvullend Protocol van 1970 (zie hieronder) langer vastgestelde overgangsfase (22 in plaats van 12 jaar).
Reikwijdte van de douane-unie
De douane-unie zou zich moeten uitstrekken over het gehele goederenverkeer. Ze bevat
twee elementen:
• Het verbod op douanerechten in het handelsverkeer (of van heffingen van gelijke
werking) en van kwantitatieve beperkingen en alle andere maatregelen van gelijke
werking die ten doel hebben de nationale productie te beschermen.
• Het aanvaarden van Turkije in de handelsbetrekkingen met derde landen van het
gemeenschappelijk handelstarief van de EU.
De Associatie-overeenkomst omvat tevens de landbouw en de handel in landbouwproducten. Hiertoe zouden bijzondere bepalingen worden opgesteld, waarbij rekening zou worden gehouden met het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Dit is verder uitgewerkt in het Aanvullend protocol uit 1970 (zie hierna). Een protocol bij de Associatie-overeenkomst stelde, met het oog op het belang hiervan voor de Turkse economie, quota en
verlaagde invoertarieven vast voor de export van Turkije naar de Gemeenschap van tabak,
gedroogde vijgen, druiven en hazelnoten.
Douane-unie als opstap naar volledig lidmaatschap
Hoewel de Associatie-overeenkomst zich vooral richt op de geleidelijke totstandkoming
van de douane-unie, is duidelijk dat de ambities veel hoger waren. Zo staat in de pream-

1

Zie: Overeenkomst Europese Economische Ruimte (ERR); Europa-Overeenkomsten, Associatie-Overeenkomst EG-Turkije; Overeenkomsten EG-Zwitserland, bewerkt door J.A. Winter en A. Baas, Schuurman en Jordens 157-IVa, Deventer
2003; Publicatieblad C 113 van 24 december 1973.
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bule: “Erkennende, dat de steun van de Europese Economische Gemeenschap bij het streven van het Turkse volk naar verbetering van zijn levensstandaard in een later stadium
de toetreding van Turkije tot de Gemeenschap zal vergemakkelijken.”
In de overeenkomst wordt een aantal verdergaande stappen in het integratieproces tussen Turkije en de Gemeenschap aangekondigd, gericht op de totstandbrenging van een
interne markt en een economische unie. Artikel 12, 13 en 14 van de Overeenkomst stellen
dat Turkije en de EU zich laten leiden door de desbetreffende artikelen uit het Verdrag
van Rome teneinde onderling respectievelijk geleidelijk het vrij verkeer van werknemers
tot stand te brengen en de beperkingen van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten op te heffen. Artikel 20 formuleert intenties voor het gemakkelijker
maken van het kapitaalverkeer. Ook ten aanzien van de afstemming van het economisch
en monetair beleid worden voornemens geformuleerd. De Associatie-overeenkomst voorzag echter niet in een tijdpad voor het realiseren van de voornemens voor het tot stand
brengen van een interne markt en een economische unie. Artikel 28 opent het perspectief op toetreding van Turkije bij voldoende voortgang op deze punten. Bij de Associatieovereenkomst behoort ook een Financieel Protocol met de voorwaarden waaronder Turkije leningen kan aanvragen bij de Europese investeringsbank. Dit protocol is in 1970 herzien.
Aanvullend Protocol (1970)
Nadere regeling overgangsfase douane-unie
Het in 1970 ondertekende Aanvullend Protocol regelt de in de Associatie-overeenkomst
afgesproken overgangsperiode naar de douane-unie. Daarnaast bevat het ook nadere
regelingen op het terrein van landbouwproducten en het vrij verkeer. Na ratificatie is het
protocol in 1973 in werking getreden.
De nadere regeling van de overgangsfase van de douane-unie betreft met name het tijdpad voor de afbouw van de douanerechten en de aanvaarding van het gemeenschappelijk
douanetarief door Turkije. De douanerechten van de EU op Turkse producten wordt
onmiddellijk na de inwerkingtreding van het Aanvullende Protocol afgeschaft. Voor
aardolie-, textiel- en de landbouwproducten (zie hieronder) golden afzonderlijke regelingen. Van Turkse zijde werd een geleidelijke en gedifferentieerde afschaffing van de
douanerechten verwacht: voor sommige producten gold een tijdpad van 12 jaar, voor
andere producten een tijdpad van 22 jaar.
Landbouw
De Associatie-overeenkomst van 1963 omvatte in principe ook landbouwproducten. Er
zou daarbij rekening moeten worden gehouden met het GLB. Dit is nader uitgewerkt in
het Aanvullende Protocol. Over een periode van 22 jaar zou Turkije zijn landbouwbeleid
aan het GLB aanpassen om het vrij verkeer van landbouwproducten tussen Turkije en de
EU tot stand te brengen. Nadere bepalingen voor het vrij verkeer van landbouwproducten
zouden pas na deze periode vastgesteld worden. Het aantal landbouwproducten uit
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Turkije dat volgens preferentieel handelsregime in de EU kon worden ingevoerd is in het
Aanvullende Protocol uitgebreid.
Vrij verkeer werknemers
Een van de meest opvallende punten in het Aanvullende Protocol (artikel 36) betreft het
voornemen om het vrij verkeer van werknemers geleidelijk tussen het twaalfde en
tweeëntwintigste jaar na de inwerkingtreding van het aanvullend protocol te realiseren
(dus tussen 1985 en 1995). Dit voornemen moet waarschijnlijk tegen de achtergrond worden gezien van de omvangrijke migratie van Turkse werknemers naar de EU in de
periode 1961-1973 (zie paragraaf 4.4.2). Direct na de inwerkingtreding van het Aanvullend Protocol zouden de EU en Turkije – geënt op de desbetreffende verordening 1408/71
over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels binnen de EU – hun socialezekerheidsstelsels met het oog op migrerende werknemers coördineren. Het betreft hier onder
meer de mogelijkheid tot uitvoer van ouderdoms- en invaliditeitspensioenen en bijeentellen van perioden van verzekering als men achtereenvolgens in verschillende lidstaten
heeft gewerkt.
Doelstellingen en realisaties
De betrekkingen tussen de EU en Turkije zijn na ondertekening van het aanvullend
akkoord verslechterd. Dit heeft deels te maken met de crisis rond Cyprus en deels met het
feit dat zowel Turkije als de EU bepaalde onderdelen van het akkoord ter discussie stelden
en niet, of gebrekkig, implementeerden. Binnen Turkije bestond veel weerstand tegen de
afbouw van tarieven en het daarmee gepaard gaande afscheid van het gesloten, op
importsubstitutie gebaseerde, ontwikkelingsmodel.
De belangrijkste beleidswijziging van de kant van de EU betrof het vrij verkeer van werknemers. Na de eerste oliecrisis stopten Duitsland en Nederland met de rekrutering van
Turkse gastarbeiders (zie paragraaf 4.2). Het voornemen om na 1985 nadere bepalingen
voor de vrijmaking van het werknemersverkeer vast stellen, verdween hiermee van tafel.
Wel is in 1980 alsnog uitvoering gegeven aan het voornemen tot coördinatie van de socialezekerheidsstelsels met het oog op migrerende werknemers en hun familieleden2. Op
grond hiervan besliste de Nederlandse rechter onlangs dat WAO-gerechtigden in Turkije
recht hebben op toeslagen op hun gedeeltelijke WAO-uitkeringen. Dit ondanks de Wet
beperking export uitkeringen en ondanks opzegging door Nederland van een Verdrag
van de Internationale Arbeidsorganisatie over de export van uitkeringen3.

2

3

Decision no 3/80 of the Association Council of 19 september 1980 on the Application of the Social Security Schemes
of the Member States of the European Communities to Turkish workers and their families, Publicatieblad C 110,
25 april 1983.
Zie: Gijsbert Vonk, Export naar Turkije gaat via Europa, Staatscourant, 21 mei 2004.
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Besluit inzake de slotfase van de douane-unie (1995)
Belangrijkste elementen uit het besluit
Het besluit regelt de instelling van de douane-unie tussen de EU en Turkije. Dit houdt het
volgende in:
• Volledige opheffing van de in- en uitvoerrechten en heffingen van gelijke werking tussen de EU en Turkije direct na inwerkingtreding van het besluit.
• Afschaffing binnen vijf jaar door Turkije van technische handelsbelemmeringen.
• Aanpassing van de Turkse handelspolitiek aan die van de Unie.
• Aanpassing van het Turkse handelstarief ten aanzien van derde landen naar dat van
de Unie. Toepassing door Turkije van de preferentiële tarieven van de EU binnen een
termijn van vijf jaar.
Daarnaast bevat het besluit een aantal bepalingen voor harmonisatie op beleidsterreinen
die nodig worden geacht voor het functioneren van een volledige douane-unie, met een
volledig vrij verkeer van goederen. Deze bepalingen zijn ambitieus, gaan strikt genomen
verder dan de douane-unie, en zijn eerder te vergelijken met de akkoorden die in de jaren
negentig werden gesloten met de landen die recent zijn toegetreden. Het betreft hier de
bescherming van intellectueel, industrieel en commercieel eigendom en van de mededinging (verbod op prijsafspraken tussen ondernemingen, verbod op misbruik van economische machtspositie, bepalingen inzake staatssteun, aanpassing van de Turkse mededingingsvoorschriften aan die van de EU).
De douane-unie heeft niet alleen betrekking op industriële goederen, maar ook op verwerkte landbouwproducten. Ten aanzien van de landbouwproducten die onder het GLB
vallen, wijkt het besluit nauwelijks af van de eerder geformuleerde voornemens in het
Aanvullend Protocol van 1970: Turkije past zijn beleid aan het GLB aan, en eerst daarna
kan worden besloten tot onderling vrij verkeer van landbouwproducten. Het besluit formuleert ook intenties ten aanzien van de opening van de aanbestedingenmarkt.
Wat is er gerealiseerd?
Na de inwerkingtreding heeft Turkije zijn invoerrechten op EU-producten afgeschaft en
zijn douanetarieven ten opzichte van derde landen aangepast aan het gemeenschappelijk buitentarief van de EU. Turkije heeft echter nog niet de preferentiële tarieven van de
EU overgenomen in het handelsverkeer met derden4. Ook heeft Turkije de termijn voor
de afbouw van de technische handelsbelemmeringen niet gehaald. De tarieven op Turkse
producten waren door de EU voor het grootste deel al eerder afgeschaft. Het aangaan van
de douane-unie is echter niet zonder slag of stoot gegaan. Zowel de EU als Turkije hebben
na 1996 herhaaldelijk een beroep gedaan op de anti-dumpingbepalingen die in het Aan-

4

Europese Commissie, 2003 Regular Report on Turkey’s progress towards accession, Brussel 2003, p. 119 e.v.
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vullend Protocol uit 1970 overeen waren gekomen om hun markten voor bepaalde producten tijdelijk te sluiten.
De bijdrage van de douane-unie aan de feitelijke ontwikkeling van de handelsbetrekkingen is niet eenduidig vast te stellen5. De groei van de Turkse export naar de EU is er niet
door gestegen, en de exportquote naar de EU is na een aanvankelijke stijging licht teruggevallen (zie bijlage 4). Een en ander heeft wellicht te maken met het feit dat de douanerechten op Turkse producten grotendeels al voor 1995 zijn afgeschaft. Opvallend is dat de
export van de EU naar Turkije na 1995 is gedaald. Dit heeft waarschijnlijk te maken met
de ernstige economische crisis in 1999 en 2001, die leidde tot een scherpe daling van de
binnenlandse vraag in Turkije.

5

Zie verder: Sübidey Togan, Hüsamettin Nebioglu en Saadettin Dodan, Integration and Manufacturing Industry, paper
June 2003, http://www.cie.bilkent.edu.tr/papers.html.
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