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NOTA
van:
aan:

het secretariaat-generaal van de Raad
de delegaties

Betreft:

Verzoek van het Verenigd Koninkrijk om een verlenging overeenkomstig
artikel 50 VEU

Voor de delegaties gaat hierbij een brief d.d. 20 maart 2019 van de premier van het Verenigd
Koninkrijk aan de voorzitter van de Europese Raad.
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10 DOWNING STREET
LONDON SWIA 2M

THE PRIME MINISTER

20 maart 2019

Beste Donald,
Het blijft het beleid van de Britse regering de Europese Unie op een ordelijke wijze te verlaten op
basis van het terugtrekkingsakkoord en de politieke verklaring die in November zijn
overeengekomen, aangevuld door het gemeenschappelijk instrument en de aanvulling op de
politieke verklaring die voorzitter Juncker en ik op 11 maart zijn overeengekomen.
U bent er zich wellicht van bewust dat ik er, voorafgaand aan de tweede verwerping van het
akkoord door het Lagerhuis op 12 maart, tijdens een toespraak in Grimsby voor heb gewaarschuwd
dat de gevolgen van de verwerping van het akkoord onvoorspelbaar en mogelijk zeer moeilijk
verteerbaar zouden zijn. Het Lagerhuis stemde niet voor het akkoord. De volgende dag stemde het
tegen het vertrek uit de EU zonder onderhandeld akkoord. De dag daarna verleende het Lagerhuis
zijn steun aan een voorstel van de regering voor een korte verlenging van de in artikel 50 vermelde
termijn, op voorwaarde dat het Lagerhuis zijn steun zou verlenen aan een zinvolle stemming vóór
de bijeenkomst van de Europese Raad van deze week. In het voorstel werd ook duidelijk gesteld
dat indien dit niet zou gebeuren, het VK in het geval van een langere verlenging verkiezingen voor
het Europees Parlement zou moeten uitschrijven. Ik geloof niet dat het voor een van beide zijden
dienstig is dat het VK verkiezingen voor het Europees Parlement houdt.
Ik was voornemens het Lagerhuis deze week opnieuw te laten stemmen. De voorzitter van het
Lagerhuis zei op maandag dat het akkoord "fundamenteel verschillend zou moeten zijn - niet qua
formulering, maar qua inhoud" om opnieuw een zinvolle stemming in het Lagerhuis te kunnen
houden. Voor een aantal parlementsleden betekent dit dat het akkoord verder moet worden
gewijzigd. Dit standpunt maakt het in de praktijk onmogelijk een nieuwe stemming te houden vóór
de bijeenkomst van de Europese Raad. Het blijft evenwel mijn voornemen het akkoord opnieuw
ter stemming aan het Lagerhuis voor te leggen.
Ik zou, in afwachting van die stemming, dankbaar zijn mocht de Europese Raad dan ook zijn
goedkeuring hechten aan de aanvullende documenten die voorzitter Juncker en ik in Straatsburg
zijn overeengekomen, waardoor de Britse regering deze overeenkomsten aan het Lagerhuis kan
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voorleggen en de wijzigingen van het voorstel van de regering aan het Parlement worden bevestigd.
Ik ben tevens voornemens te komen met verdere binnenlandse voorstellen die mijn eerdere
toezeggingen ter bescherming van onze interne markt bevestigen, gelet op de bezorgdheid die
omtrent de zogenoemde "backstop" of noodoplossing is geuit. Op basis hiervan, en in het licht van
het resultaat van de bijeenkomst van de Europese Raad, ben ik voornemens zo spoedig mogelijk
een voorstel uit hoofde van artikel 13 van de Withdrawal Act 2018 te doen en te pleiten voor de
ordelijke terugtrekking en het sterke toekomstige partnerschap die nodig zijn voor de Britse
economie, de veiligheid van Britse burgers en de toekomst van het Europese vasteland.
Indien het voorstel wordt aangenomen, ben ik ervan overtuigd dat het Parlement het akkoord
constructief zal ratificeren. Dit zal duidelijk niet vóór 29 maart 2019 kunnen worden voltooid.
Volgens ons rechtsstelsel zal de regering door beide kamers van het Parlement een wet moeten
laten goedkeuren om onze toezeggingen uit hoofde van het terugtrekkingsakkoord in nationaal
recht vast te stellen. Wij zullen de oppositie op de gebruikelijke manier raadplegen om de
goedkeuring van de wet zo spoedig en vlot mogelijk te plannen, maar het tijdschema daarvoor is in
dit stadium onvermijdelijk onzeker. Ik schrijf deze brief dan ook om de Europese Raad ervan in
kennis te stellen dat het VK overeenkomstig artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de
Europese Unie, ook zoals van toepassing krachtens artikel 106 bis van het Euratom-Verdrag,
verzoekt om een verlenging tot en met 30 juni 2019 van de in artikel 50 vermelde termijn.
Ik zal dankbaar gebruikmaken van een gelegenheid om dit standpunt donderdag aan onze collega's
voor te leggen.
(beleefdheidsformule),
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