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Geachte leden van de vaste commissie voor Europese Zaken, 
 
Op 18 juni a.s. spreekt u met de minister van Buitenlandse Zaken over de toekomstige relatie tussen 
de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Voor de technologische industrie, die jaarlijks 
14,5 miljard euro naar het VK exporteert en 6 miljard euro uit het VK importeert1,  is het VK één van 
de top drie handelspartners. Ook loopt er veel handel van technologiebedrijven via andere Europese 
landen van en naar het VK. Een toekomstige handelsrelatie met de Britten is daarom essentieel voor 
de technologiesector. 
 

Een korte introductie: FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Onze 2.200 
leden zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en grote industrie/ 
multinationals die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Hier 
werken 226.000 medewerkers. 

 
Nu verlopen de Brexit onderhandelingen stroef en heeft het VK meerdere malen aangegeven geen 
uitstel van de transitieperiode te willen aanvragen. De Britten hebben daarbij gezegd dat als er eind 
juni onvoldoende progressie in de onderhandelingen zit, zij zich zullen focussen op voorbereiding op 
een no deal. Zeer recentelijk hebben zij bovendien nog hun invoertarieven gepresenteerd die zij 
zullen hanteren voor import uit landen met welke zij geen handelsovereenkomst hebben. FME maakt 
zich steeds meer zorgen dat de broodnodige handelsdeal met de Britten uit zal blijven, met alle 
gevolgen van dien. 
 
FME streeft naar handel met het VK met zo min mogelijk handelsbelemmeringen. FME vraagt daarom 
uw aandacht voor de volgende punten: 
 
1. Om handel met het VK zo goed mogelijk te laten verlopen, moet er een breed en diep 

handelsakkoord komen dat minimaal de volgende doelstellingen nastreeft/afspraken over 
onderstaande zaken bevat: 

i. Handhaving van het gelijke speelveld 
ii. Geen tariefbelemmeringen en eenvoudige oorsprongsregels 

iii. Geen niet-tarifaire belemmeringen 
iv. Douanefaciliteiten mogelijk maken 
v. Toegang tot overheidsopdrachten mogelijk maken 

vi. Inzet van gekwalificeerd personeel mogelijk maken 

 
1 Handelscijfers van de technologische industrie met het VK in 2017, nog voordat de Brexit significante impact had op 
zakendoen met het VK. In 2019 is het VK gezakt naar de nummer 4 exportland voor de sector (bron: FME 
Ondernemersonderzoek 2019).  



 

vii. Er moet een bepaling worden opgenomen die het vrije verkeer van gegevens 
vergemakkelijkt. 

Voor meer toelichting op deze punten verwijzen wij graag naar ons position paper in de bijlage, 
dat geschreven is met onze Europese en Britse counterparts. 

2. Hierbij is focus op kwaliteit versus snelheid van de onderhandelingen cruciaal. FME is voor 
verlenging van de overgangsperiode om te voorkomen dat onze sterk geïntegreerde 
waardeketens, die al onder druk staan als gevolg van COVID-19, nog meer worden verstoord. 

3. De overheid moet weer een nieuwe impuls geven aan communicatie richting ondernemers over 
voorbereidingen op een no deal. Hoewel de aandacht van velen vooral gericht is geweest op het 
hoofd bieden aan de coronacrisis, tikt de ‘Brexit-klok’ nog altijd door. Onderhandelingen zijn tot 
nu toe weinig succesvol en een no-deal scenario komt op ons af. Het is essentieel dat de overheid 
hier nog vóór de zomer actie op onderneemt. 

 
 
Graag verzoeken wij u deze punten mee te nemen in uw gesprek met minister Blok tijdens het AO 
Brexit. FME is uiteraard graag bereid om bovenstaande punten nader toe te lichten. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Public Affairs adviseur M. Kester (marline.kester@fme.nl, +31(0)627346611). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Ineke Dezentjé Hamming - Bluemink 
Voorzitter  
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