
 

 

 

Faculteit Rechtsgeleerdheid 

Universiteit Gent 

 

Academiejaar 2009-2010 
 

 

 

 

Juridische analyse van de relaties tussen de Europese Unie en 

Zwitserland 
 

 

 

 

Masterproef van de opleiding 

‘Master in de rechten’ 

 

ingediend door 

Machenil Gregory 

 

(20053149) 

(major: europees recht) 

 

 

Promotor : Prof. Dr. M. Maresceau 

Commissaris : P. Devisscher 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

iii 

INHOUDSTAFEL 

	  
 
I. INLEIDING................................................................................................................................... 1 
 
 
II. EUROPESE INTEGRATIE EN HET ONTSTAAN VAN DE EUROPESE 
VRIJHANDELSASSOCIATIE....................................................................................................... 6 
 
1. Jaren ’50: Europese integratie en haar invloed op Zwitserland.............................................. 6 

1.1 Het Marshall plan en de oprichting van de Organisatie voor Europese Economische 

Samenwerking................................................................................................................................ 6 

1.2 Doel van de Europese integratie?............................................................................................. 7 

1.3 Het Schuman plan en haar gevolgen........................................................................................ 8 

 
2. Reactie: oprichting Europese vrijhandelsassociatie................................................................ 10 

 
3. Het vrijhandelsakkoord tussen Zwitserland en de Europese Gemeenschap in 1972........... 12 

3.1 Ontstaan en onderhandelingen ............................................................................................... 12 

3.2 Uitweg uit de impasse? .......................................................................................................... 13 

3.3 Inhoud van het Vrijhandelsakkoord ....................................................................................... 15 

3.3.1 Algemene doelstelling .................................................................................................... 15 

3.3.2 Invoer- en uitvoerrechten................................................................................................ 16 

3.3.3 Kwantitatieve invoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking......................... 16 

3.3.4 Dumping ......................................................................................................................... 17 

3.3.5 Fiscaliteit, betalingen en betalingsbalans........................................................................ 18 

3.3.6 Mededinging ................................................................................................................... 18 

3.3.7 Gemengd Comité ............................................................................................................ 18 

3.3.7 Ontwikkelingsclausule.................................................................................................... 19 

3.4 Fiscaal dispuut........................................................................................................................ 20 

3.5 Concrete invloed van het akkoord op de Zwitserse Staat: economische vooruitgang? ......... 23 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

iv 

III. EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, TOETREDINGSVERZOEK, ZWITSERSE 

‘NON’............................................................................................................................................... 25 

 
1. De Europese Economische Ruimte ........................................................................................... 25 

1.1 Bestaansreden: het dynamische Europa ................................................................................. 25 

1.2 De Luxemburg-processen en het officiële rapport uit 1988................................................... 26 

1.3 Het initiatief van Jacques Delors............................................................................................ 27 

1.4 Rol en visie van Zwitserland op onderhandelingen en totstandkoming ................................ 29 

 
2. Problemen bij ratificatie van het EER akkoord...................................................................... 32 

2.1 Tussenkomst van het Europees Hof van Justitie.................................................................... 32 

2.2 Directe Democratie in Zwitserland ........................................................................................ 33 

2.2.1 Juridische basis en vormen ............................................................................................. 33 

2.2.2 Het referendum van 6 december 1992............................................................................ 35 

2.2.2.1 Uitslag ..................................................................................................................... 35 

2.2.2.2 Oorzaken ................................................................................................................. 36 

2.2.2.3 Consequenties en toekomstperspectief.................................................................... 38 

 
 
IV. BILATERALE OVEREENKOMSTEN EU – ZWITSERLAND........................................ 40 

 
1. Kader en historiek ...................................................................................................................... 40 

1.1 Actie en reactie: ‘Cherry Picking Switzerland’ ..................................................................... 40 

1.2 Eerdere overeenkomsten ........................................................................................................ 42 

 
2. Bilateral I..................................................................................................................................... 44 

2.1 Analyse van de zeven bilaterale akkoorden ........................................................................... 44 

2.1.1 Vrij verkeer van personen............................................................................................... 44 

2.1.1.1 Ratio ........................................................................................................................ 44 

2.1.1.2 Doel ......................................................................................................................... 45 

2.1.1.3 Onderhandelingen ................................................................................................... 46 

2.1.1.4 Het resultaat van een aangekondigd compromis ..................................................... 47 

2.1.1.4.1 Inhoud .............................................................................................................. 47 

2.1.1.4.2 Overgangsbepalingen....................................................................................... 48 

2.1.1.4.3 De juridische gevolgen van het gemengde akkoord ........................................ 51 

2.1.2 Luchtvervoer................................................................................................................... 55 



 
 
 
 
 

v 

2.1.2.1 Begrip : de acht vrijheden ....................................................................................... 55 

2.1.2.2 Toepassingsgebied................................................................................................... 58 

2.1.3 Goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg.............................................. 60 

2.1.3.1 The Alpine Protection initiative .............................................................................. 60 

2.1.3.2 Unilateral Safeguard Clause.................................................................................... 61 

2.1.4 Handel in landbouwproducten ........................................................................................ 62 

2.1.4.1 Tariefconcessies ...................................................................................................... 63 

2.1.4.2 Technische handelsbelemmeringen......................................................................... 63 

2.1.5 Wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling...................................... 63 

2.1.5.1 Toepassingsgebied................................................................................................... 63 

2.1.5.2 Actuele aanpassingen: het Cassis de Dijon principe ............................................... 64 

2.1.6 Sommige aspecten van overheidsopdrachten ................................................................. 65 

2.1.6.1 Regels en controleaspecten ..................................................................................... 65 

2.1.7 Wetenschappelijke en technologische samenwerking.................................................... 66 

2.2 Juridische aspecten................................................................................................................. 67 

2.2.1 Aard en grondslag........................................................................................................... 67 

2.2.2 Institutionele basis .......................................................................................................... 68 

2.2.3 Ontwikkeling van het recht............................................................................................. 70 

2.2.4 Ratificatie........................................................................................................................ 70 

 
3. Bilateral II ................................................................................................................................... 73 

3.1 Analyse van de negen bilaterale akkoorden........................................................................... 73 

3.1.1 Belasting op inkomsten uit spaargelden ......................................................................... 74 

3.1.1.1 De Spaargeldrichtlijn............................................................................................... 74 

3.1.1.2 Akkoorden met derde staten.................................................................................... 75 

3.1.1.3 Beoordeling en recente ontwikkelingen .................................................................. 76 

3.1.2 Schengen en Dublin akkoorden ...................................................................................... 79 

3.1.2.1 Schengen Light ? ..................................................................................................... 79 

3.1.2.2 Finaal compromis .................................................................................................... 80 

3.1.2.3 Multi-speed Europe ................................................................................................. 81 

3.1.3 Samenwerking ter bestrijding van fraude ....................................................................... 82 

3.1.3.1 Toepassingsgebied................................................................................................... 82 

3.1.3.2 De voorlopige inwerkingtreding ............................................................................. 82 

3.1.4 Verwerkte landbouwproducten....................................................................................... 83 

3.1.5 Het MEDIA akkoord ...................................................................................................... 83 

3.1.6 Milieu.............................................................................................................................. 83 



 
 
 
 
 

vi 

3.1.7 Statistiek ......................................................................................................................... 84 

3.1.8 Pensioenen ...................................................................................................................... 84 

3.2 Juridische aspecten................................................................................................................. 85 

3.2.1 Juridische grondslag ....................................................................................................... 85 

3.2.2 De afwezigheid van een algemene guillotine clausule ................................................... 86 

3.2.3 Het institutioneel kader................................................................................................... 87 

3.2.4 Ontwikkeling van het recht............................................................................................. 87 

3.2.5 Ratificatie en inwerkingtreding ...................................................................................... 88 

 
4. Nieuwe akkoorden en huidige onderhandelingen ................................................................... 90 

4.1 Een thematisch overzicht ....................................................................................................... 90 

4.2 Bilateral III ? .......................................................................................................................... 92 

 
5. Een beoordeling van de bilaterale strategie ............................................................................. 93 

 
 
V. HET ZWITSERS BANKGEHEIM ......................................................................................... 95 

 
1. De bancaire crisis en zijn gevolgen ........................................................................................... 95 

1.1 De G20 top ............................................................................................................................. 95 

1.2 Artikel 26 Model Tax Convention OESO.............................................................................. 96 

 
2. Inhoud en toepassing van de bilaterale akkoorden in de praktijk ........................................ 97 

2.1 Onderscheid: tax fraud - tax evasion...................................................................................... 98 

2.2 Case study: UBS .................................................................................................................... 98 

2.3 Analyse van de huidige situatie.............................................................................................. 99 

 
3. Einde van het Zwitsers bankgeheim?..................................................................................... 101 

 
 
VI. CONCLUSIE.......................................................................................................................... 103 

 
 
BIBLIOGRAFIE .......................................................................................................................... 109 

 



 
 
 
 
 

vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1 

I. INLEIDING 
 

Wanneer men de kaart van Europese Unie analyseert, valt de grijze zone in het hart van de Unie 

onmiddellijk op, Zwitserland. Deze federale republiek is omgeven door Europese landen zoals 

Frankrijk, Duitsland en Italië, maar blijft desondanks al 50 jaar aan de zijlijn staan van één van de 

grootste machten van de planeet. De neutraliteit van Zwitserland is bekend en ligt zelf vervat in het 

Verdrag van Parijs van 20 november 1815. Echter, door verschillende verdragen en bilaterale 

overeenkomsten ontstonden sterke relaties tussen Zwitserland en de Europese Unie. Deze zijn 

evenwel heel complex en vaak ingegeven door politieke achtergronden.  

 

Deze masterproef onderzoekt deze juridische relaties die doorheen de jaren zijn ontstaan en de 

redenen van het niet-lidmaatschap van Zwitserland in de Europese Unie. Doorheen de tweede helft 

van de twintigste eeuw sloot het land talloze overeenkomsten en werd het lid van diverse 

supranationale organisaties. Door analyse van juridische akkoorden, politieke achtergronden en 

onderhandelingen zal ik de huidige situatie schetsen. Beginselen als neutraliteit, directe democratie 

en federalisme staan hoog aangeschreven in Zwitserland en vormen vaak de grondslag van 

beslissingen van haar regering. Al deze grondslagen zullen dieper worden onderzocht en dit om de 

ratio van de beslissingen beter te begrijpen. Ze zijn essentieel voor de Zwitserse identiteit. Gevolg 

hiervan is dat ieder uitgangspunt een beslissing kan beïnvloeden, of ze helemaal kan aanpassen.  

 

Niet alles is echter ingegeven door politieke en juridische structuren. Economie en migratie spelen 

in Zwitserland een belangrijke rol, net zoals de financiële sector en de bankwereld. Tevens het vrij 

verkeer van werknemers en de beperking van de wetgevende macht door het overdragen van 

bevoegdheden aan de Unie, zien de Zwitsers als een probleem. Al deze sectoren beïnvloeden elk op 

hun manier de onderhandelingen met de Europese Unie.1 De economische problemen werden 

grotendeels opgelost door de recente bilaterale onderhandelingen, die later in deze analyse 

uitgebreid besproken zullen worden. Hierbij kan ik verwijzen naar een citaat van voormalig 

President van Zwitserland Kaspar Villiger, die antwoordde op de vraag waarom Zwitserland tegen 

de toetreding is : ‘Membership is primarily a political question rather than an economic one. Some 

90 per cent of the economic disadvantages have been resolved by the recent bilateral agreements 

with the EU. Roughly one-third of Swiss believe we should join. Another one-third are steadfastly 

opposed because of fears about the damage membership would do to our system of direct 

democracy and of our identity. The other one-third feel with their head we should join, but their 

heart says no, that is why there is no majority. But Switzerland is changing, and so is the EU as a 

                                                 
1 S. GSTÖHL, "Switzerland, Norway and the EU”, EURYOPA 2-1996, 18-19. 
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result of eastern enlargement. I do not exclude the possibility that the attitude of the Swiss towards 

EU entry could change quickly over the next few years.’2 

 

Deze visie maakt duidelijk wat het actuele probleem in Zwitserland is. Enerzijds een clash tussen 

het nationale eergevoel, de institutionele instrumenten, de angst om de eigen autonomie en 

zelfstandigheid te verliezen en anderzijds het inzien van de vele voordelen die de Unie biedt.  

 

De neutraliteit die hierboven al even werd vermeld, is eigenlijk een noodzaak voor de interne 

regeling van de Zwitserse federale staat. Door zijn geografische ligging, etnische samenstelling van 

de bevolking en de relatief kleine oppervlakte van het land is deze neutraliteit onmisbaar om 

inwendige samenhang te behouden.3 De twee andere grote beginselen, directe democratie en 

federalisme, zijn meer van toepassing op de structuur en interne organisatie van het land, terwijl 

neutraliteit een richtlijn is in het kader van buitenlandse contacten en akkoorden. Het beïnvloedt 

bijvoorbeeld de positie van Zwitserland in haar visie ten opzichte van de Verenigde Naties, de 

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en uiteraard de Europese Unie.4 

 

Maar wat is nu de inhoud van dit neutraliteitsbeginsel? Het principe geldt in vele aangelegenheden. 

Zowel op vlak van economie, diplomatie, buitenlands beleid en defensie is het begrip van 

toepassing. In het laatste geval houdt het in dat Zwitserland niet mee zal strijden in oorlogen voor 

zover het zelf niet wordt aangevallen. Wanneer andere landen de wapens opnemen zal Zwitserland 

neutraal blijven en geen zijde kiezen van één van beide naties.5 Het wordt noodzakelijk geacht voor 

het voortbestaan van een klein land omgeven door diverse grootmachten. Vele deskundigen 

beschouwen Zwitserland al neutraal sinds de Middeleeuwen, maar vergeten hierbij dat in dit 

tijdperk Zwitserland betrokken was in vele internationale conflicten waarbij de Zwitsers een 

uitmuntende reputatie hadden als huursoldaten. Na de slag bij Marignano in Noord-Italië in 1515 

duurde het tweenhonderdrieëntachtig jaar vooraleer ze hun neutraliteit opnieuw hebben moeten 

opgeven. Ze werden van 1789 tot 1815 bezet door de Fransen. De vijf Europese grootmachten 

Oostenrijk, Frankrijk, Pruisen, Groot Brittannië en Rusland erkenden de Zwitserse neutraliteit in 

                                                 
2 Citaat van K. VILLIGER, voormalig President van Zwitserland, in D. WALLIS, Forgotten Enlargement, 
Londen, Centre For Reform, 2002, 42-43. 
3 T. PEDERSEN, European Union and EFTA countries, Londen, Pinter Publisher, 1994, 113-114. 
4 Voor meer informatie zie, FEDERAL DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS FDFA, Swiss neutrality, 
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi.Par.0016.File.tmp/Swiss%20neutrality.p
df, geraadpleegd 2 oktober 2009. 
5 X., “Neutrality and isolationism”,  
http://www.swissworld.org/en/politics/foreign_policy/neutrality_and_isolationism/,  geraadpleegd 2 
november 2009. 
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het verdrag van Parijs van 1815. Het werd eveneens een ongeschreven principe in de Zwitserse 

Grondwet van 1848.6 

 

Sindsdien is het land officieel nooit meer betrokken geweest in een oorlog, een feit waar vele 

Zwitsers  trots op zijn. De moeilijkste uitdaging voor het bewaren van die neutraliteit waren 

natuurlijk beide wereldoorlogen. Na de eerste, waar geen zijde werd gekozen en enkel de Zwitserse 

grenzen werden bewaakt door militairen, sloot de natie zich aan bij de Volkenbond die zijn 

hoofdzetel had in Genève.7 Het werd problematischer in de tweede wereldoorlog toen het 

Zwitserse grondgebied, na de annexatie van Oostenrijk bij Duitsland in 1938 en de val van 

Frankrijk in 1940, volledig werd omringd door ‘axis powers’ . Uiteindelijk werd Zwitserland niet 

aangevallen.8 

 

De neutraliteit kreeg pas achteraf een deuk door een onderzoek naar collaboratie van de Zwitserse 

regering met Nazi Duitsland. Dit onderzoek werd ingesteld op initiatief van de ‘World Jewish 

Congress’.9 De voorzitter van die  organisatie verweet Zwitserland dat ze voordeel had gehaald uit 

haar neutrale status tijdens de tweede wereldoorlog. Een speciale, onafhankelijke internationale 

commissie werd aangesteld door het Zwitserse federale parlement in 1996 om deze beschuldiging 

te onderzoeken. 10 

 

Het rapport van de onafhankelijke commissie behandelde 3 grote onderwerpen. Het beleid van 

Zwitserland ten opzichte van (joodse) vluchtelingen was het eerste aandachtspunt. Daarnaast 

kwamen de diverse akkoorden die gesloten werden met nazi-Duitsland aan bod. Ten slotte werd 

gewezen op het falen van de Zwitserse regering om de schade die de slachtoffers van de 

wereldoorlog hebben geleden adequaat te vergoeden. 

 

 Omtrent het eerste onderwerp bepaalde de commissie dat het gevoerd vluchtelingenbeleid onnodig 

restrictief was. Jean-Francois Bergier, de voorzitter van de commissie concludeerde als volgt: 

“Some refugees had been needlessly turned away, even though the authorities knew what fate was 

                                                 
6 Voor meer informatie zie, FEDERAL DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS FDFA, Swiss neutrality, 
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi.Par.0016.File.tmp/Swiss%20neutrality.p
df, geraadpleegd 2 oktober 2009. 
7 “VN algemeen”, http://www.dewereldvandevn.nl/de_verenigde_naties/vn_algemeen/vn_algemeen, 
geraadpleegd 23 oktober 2009. 
8 D. GANSER en G. KREISS, “Swiss Neutrality: Incompatible with EU membership?” in C.H. CHURCH (ed.), 
Switzerland and the EU, Oxon, Routledge, 52-54. 
9 Officiële website van de ‘World Jew Congress’, http://www.worldjewishcongress.org, geraadpleegd op 25 
oktober 2010. 
10 Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War, http://www.uek.ch/en/index.htm, 
geraadpleegd op 22 oktober 2009. 
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in store for the victims. Others had been welcomed in although their human dignity had not always 

been respected”.11 De samenwerking die tot stand werd gebracht tussen de Zwitserse Regering en 

Nazi Duitsland ging volgens te commissie te ver. Bergier vermeldde hier duidelijk dat de 

verschillende acties die door de regering gesteld zijn tijdens de tweede wereldoorlog een inbreuk 

waren op het principe van neutraliteit.12 

 

Misschien is deze zaak een goed voorbeeld van de Zwitserse neutraliteit in de praktijk. Het land 

probeerde tijdens de tweede wereldoorlog, onafhankelijk te blijven van beide zijden. Maar door 

moeilijke economische omstandigheden tijdens de oorlog was de natie sterk afhankelijk van 

buitenlandse handel en export. Ze moest blijven produceren en verkopen aan buurlanden om haar 

interne arbeidsmarkt in stand te kunnen houden. Daarenboven hadden de Duitsers de Zwitserse 

munt nodig om handel te drijven binnen Europa, daar de Amerikanen hun dollar onbeschikbaar 

hadden gemaakt voor Duits gebruik. De geallieerden hadden eveneens interesse in de Zwitserse 

munt daar ze diverse betalingsverplichtingen hadden voor diplomatieke- en spionagediensten.13 Het 

was een duidelijke win-win situatie voor beide partijen, maar dit betekende wel dat Zwitserland 

zijn hoog aangeschreven principes in bepaalde mate moest opzijschuiven. 

 

 Grondbeginselen bleken mooi in theorie en in internationale verdragen, maar effectieve en 

absolute toepassing in tijde van oorlog en economische recessie bleek quasi onmogelijk. Het finale 

oordeel was een duidelijke tekortkoming van het land om haar eeuwenoud beginsel na te leven, 

zowel op menselijk vlak in de vorm van het vluchtelingenbeleid en behandeling van joodse 

voortvluchtigen, als op het financieel-economische niveau via de verschillende exportsubsidies die 

toegekend werden aan bepaalde Zwitserse bedrijven.  Er is echter ruimte voor nuancering. In tijden 

van oorlog worden heel wat internationale erkende principes met de voeten getreden. Zelfs 

bepaalde mensenrechten mogen in tijde van oorlog worden overtreden. Voor Zwitserland gelden 

aldus verzachtende omstandigheden. Zwitserland heeft nooit joden gedeporteerd naar 

concentratiekampen. Frankrijk bijvoorbeeld, deed dit wel. Historicus Tim Luckheart beschreef de 

situatie eigenlijk vrij correct: “Switzerland could and should have done infinitely more for the 

                                                 
11 Citaat van J.F. BERGIER, voorzitter van de onafhankelijke commissie, in J. SUMMERTON, “Probe lays bare 
Swiss wartime role”, Swissinfo, 
http://www.swissinfo.ch/eng/front/Probe_lays_bare_Swiss_wartime_role.html?siteSect=105&sid=1074965&
cKey=1016794740000&ty=st, geraadpleegd op 8 april 2009. 
12 Voor het volledige rapport zie, Final Report of the Independent Commission of Experts Switzerland – 
Second World War, http://www.uek.ch/en/index.htm, geraadpleegd 25 maart 2009. De negen leden van de 
onafhankelijke commissie waren: Jean-François Bergier (voorzitter), Georg Kreis, Jakob Tanner, Jacques 
Picard, Daniël Thürer, Helen Junz, Harold James, Saul Friedländer and Wladyslaw Bartoszewski. 
13 Voor het volledige rapport zie, Final Report of the Independent Commission of Experts Switzerland – 
Second World War, http://www.uek.ch/en/index.htm, 117, geraadpleegd 2 oktober 2009.  
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Jewish victims of Nazism, but she did rather more for them than any other country in Europe- and 

nobody did enough. “.14 

 

Voor het vervolg van deze masterproef zal dit verhaal een belangrijke rol spelen. Toevallig zitten 

we sinds eind 2007 eveneens in een economische recessie en is Zwitserland opnieuw geïsoleerd op 

vlak van monetaire kwesties. Die crisis kan zorgen voor een bepaald besef bij Zwitserse politieke 

leiders en zelf bij het Zwitserse volk dat het met landen die zo’n specifiek individueel statuut 

hebben, soms fout kan lopen. De situatie met IJsland in 2009  is in casu een goed voorbeeld. Er is 

dus een mogelijkheid dat in de nabije toekomst bepaalde omstandigheden Zwitserland zullen 

dwingen hun grondbeginselen af te zwakken, al was het maar om het eigen voortbestaan te kunnen 

verzekeren. Zoals aangetoond in vorige alinea’s is die hypothese niet geheel ondenkbaar.  

 

De principes zullen als rode draad doorheen de thesis lopen. In ieder hoofdstuk en bij ieder contact 

of onderhandeling tussen de Europese Gemeenschap of Europese Unie en Zwitserland worden door 

het land verschillende afwegingen gemaakt met diverse eindresultaten als gevolg. 

Onderhandelingen van juridische akkoorden, hun al dan niet totstandkoming, politieke debatten, 

uitslagen van verschillende referenda worden allen zwaar beïnvloed door deze cruciale 

uitgangspunten. Het is essentieel om te analyseren op welk vlak de principes het zwaarst 

doorwegen, en omgekeerd, in welke mate economische isolatie voor de aanpassing van de interne 

principes zorgt.  

 

Concreet: hoe zijn de relaties tussen beide partijen geëvolueerd en welke was de concrete invloed 

van haar interne, primordiale beginselen? Is er een mogelijkheid tot EU toetreding in de toekomst? 

Deze vragen zullen beantwoord worden doorheen de hoofdstukken van deze masterproef. 

 

Bij de totstandkoming van Europese Economische Gemeenschap in 1958 weigerde Zwitserland het 

lidmaatschap omdat het lijnrecht inging tegen de principes van neutraliteit en onafhankelijkheid. 

Lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie was minder problematisch daar het over een 

intergouvernementele samenwerking ging. Het is dan, bij het begin van de Europese integratie in 

de vijftiger jaren, dat mijn uiteenzetting aanvang neemt. 

 

 

 

 
                                                 
14 T. LUCKHURST, “The plucky Swiss. The wartime reputation of a country that did more than most for 
Jewish victims has been unfairly besmirched”, The Guardian, 1 september 2000. 
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II. EUROPESE INTEGRATIE EN HET ONTSTAAN VAN DE EUROPESE 

VRIJHANDELSASSOCIATIE. 
 

Dit hoofdstuk bespreekt de positie van Zwitserland bij het ontstaan van de verschillende Europese 

Gemeenschappen in de jaren vijftig en de reactie van niet toegetreden landen door de oprichting 

van Europese Vrijhandelsassociatie15 in 1960. Het in de tweede wereldoorlog neutrale Zwitserland 

was een stichtend lid van laatstgenoemde organisatie. Vele EVA landen stapten echter na termijn 

over naar het steeds groter wordende Europese Economische Gemeenschap16. De EEG sloot met de 

overblijvende EVA landen vrijhandelsakkoorden af. De inhoud van het akkoord van 1972 met 

Zwitserland wordt in de derde titel van dit hoofdstuk bestudeerd.17 

 

1. Jaren ’50: Europese integratie en haar invloed op Zwitserland 

 

1.1 Het Marshall plan en de oprichting van de Organisatie voor Europese Economische 

Samenwerking 

 

Om het ontstaan van de verscheidene Europese Gemeenschappen goed te begrijpen moeten we 

terug naar het einde van de tweede wereldoorlog, eind jaren veertig. De start van de Europese 

integratie werd immers onrechtstreeks beïnvloed door de oprichting van een orgaan in 1948, de 

Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES).18 Deze werd opgericht na de 

tweede wereldoorlog op 16 april 1948 ter invoering van het Marshall plan. Dit plan werd 

voorgesteld door de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten van 

Amerika George C. Marshall, met als doel de economische heropbouw van de getroffen landen uit 

de tweede wereldoorlog.19 Het was tevens een middel om een buffer te creëren tegen de expansie 

van communistische landen in Oost Europa. Het merendeel van het plan werd gefinancierd door de 

Verenigde Staten van Amerika. 

 

De oprichting van de OEES na de tweede wereldoorlog dwong Zwitserland haar visie en opinie te 

bepalen ten opzichte van Europa. De Zwitserse bondsraad stond positief tegenover het Europese 

                                                 
15 vanaf nu EVA. 
16 Vanaf nu EEG. 
17 Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse bondstaat, Pb.L. 31 
december 1972, afl. 300, 189. 
18 W. WOODWARD, The Organisation for Economic Co-operation and Development in Global Institutions, 
Oxon, Routledge, 2009, 13-16. 
19 Speech van G. MARSHALL, 5 juni 1947, Harvard University, 
http://www.oecd.org/document/10/0,3343,en_2649_201185_1876938_1_1_1_1,00.html, geraadpleegd op 11 
april 2009. 
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gedachtegoed maar benadrukte dat bepaalde Zwitserse beginselen altijd voorrang zouden krijgen. 

Concreet vermeldde ze er drie. Ten eerste zouden eventuele toekomstige akkoorden nooit het 

neutraliteitsprincipe mogen aantasten. Daarnaast moet de Zwitserse regering de mogelijkheid 

hebben om onafhankelijk haar economisch beleid te bepalen. Die onafhankelijkheid moet ten slotte 

ook bewaard blijven op het niveau van nationale en internationale handel. Deze elementen beletten 

de toetreding tot de OEES niet en aldus werd Zwitserland een stichtend lid van deze organisatie in 

1948.20 

 

De OEES was op economisch vlak zeer succesvol. De handel  en internationale economische 

relaties werden opnieuw opgestart. Begin jaren vijftig gingen er steeds meer stemmen op om deze 

coöperatie verder uit te diepen. Het doel was een verregaande harmonisatie tussen de verscheidene 

West-Europese staten. De intergouvernementele structuur die bestond binnen de OEES was 

onvoldoende voor een aantal leden. Deze hadden voorgesteld om hun nationale economieën te 

integreren via centrale instellingen die moesten opgericht worden onder supervisie van een 

gemeenschappelijke autoriteit.21 

 

Op 9 mei 1950 kwam de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk Robert 

Schuman, op voorstel van de Franse politicus Jean Monnet, met het plan om de volledige Franse en 

Duitse staal- en koolproductie onder een gemeenschappelijke autoriteit te brengen. De impact van 

dit idee is van onschatbare waarde geweest voor de toekomst van Europa. Schuman zijn plan was 

grensverleggend voor de  heropbouw van Frankrijk en Duitsland na de tweede wereldoorlog. 

 

1.2 Doel van de Europese integratie? 

 

De gedachte om een sectorale interne markt te creëren rond deze grondstoffen had een dubbele 

grondslag. Globale samenwerking biedt vooreerst uiteraard een efficiëntievoordeel. Door samen te 

werken zal de distributiekost van het geheel dalen waardoor de prijs zal zakken. Echter op dat 

moment, begin jaren vijftig, ging het niet alleen over economisch winstbejag en conjunctuur. 

Europa was een gewond dier. Het had een tweede grote wereldoorlog achter de rug waar er voor 

een tweede maal binnen een tijdspanne van 45 jaar mensenrechten werden overtreden en 

gruwelijke etnische zuiveringen werden doorgevoerd. Wereldleiders organiseerden zich vooral om 

stabiliteit en vrede te creëren. Ze hadden dus eerder een politiek dan een economisch doel. Door 

landen te laten samen werken worden deze afhankelijk van elkaar. Als het slecht gaat in land A zal 

                                                 
20 L. GOETSCHEL, M. BERNAT en D. SCHWARZ, Swiss Foreign Policy, Londen, Routledge, 2005, 63-64. 
21 Origins and development of European Free Trade Association, EFTA Bulletin, Genève, 1980, 9-10. 
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dit een negatief gevolg hebben in land B. Land B zal dus willen verhinderen dat het slecht gaat in 

land A, zal land A helpen, en zal dit doen zolang de kost om land A te helpen de opbrengst ervan 

niet overschrijdt. Wederzijdse afhankelijkheid is echter niet altijd voldoende. Men moet globale 

spelregels ontwerpen die er voor moeten zorgen dat de gehele samenwerking niet ondermijnd 

wordt op lange termijn. Dit was de feitelijke achtergrond die speelde bij de oprichting van de 

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal22. Globalisering en samenwerking zorgen  niet enkel 

voor een aanzienlijke welvaartsstijging binnen de deelnemende landen, maar heeft tevens als 

belangrijk neveneffect dat er vrede, stabiliteit en rust ontstaat. 

 

1.3 Het Schuman plan en haar gevolgen 

 

Twee maand na de verklaring van Robert Schuman begonnen de onderhandelingen voor de 

oprichting van de EGKS. Op basis van het laatstgenoemd Schuman plan ondertekenden zes landen 

op 18 april 1951 een verdrag om hun zware industrieën – kolen en staal -  gemeenschappelijk te 

beheren.23 Naast Duitsland en Frankrijk waren de andere vier lidstaten België, Nederland, 

Luxemburg en Italië.24 De EGKS was de eerste van drie Europese Gemeenschappen en het verdrag 

werd gesloten voor een periode van vijftig jaar. Daar het in werking trad in 1952, doofde het dus 

uit in 2002.25 

 

De oprichting van de EGKS in 1952 had een grote invloed op de Zwitserse staat. Twee derde van 

de geïmporteerde kolen, en één vijfde van het geïmporteerde staal was afkomstig uit één van de zes 

lidstaten van de gemeenschap. Zwitserland sloot billaterale overeenkomsten met de zes leden van 

de EGKS om dit probleem op te lossen. Toetreding tot de EGKS is nooit een optie geweest voor de 

Zwitserse regering.26 Ze stond namelijk sceptisch tegenover iedere vorm van supranationale 

instellingen en buitenlandse invloed. Het gebruikelijke argument, de instandhouding van  de 

onafhankelijkheid van economie en politiek werd als voornaamste naar voor geschoven door de 

regering. 27 

 

                                                 
22 Vanaf nu EGKS. 
23 Verdrag van Parijs tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van 18 april 1951, 
geen officiële geconsolideerde versie,  
http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/dat/11951K/tif/TRAITES_1951_CECA_1_EN_0001.tif, geraadpleegd 1 
oktober 2009. 
24 Een overzicht van de geschiedenis van de Europese Unie, http://europa.eu/abc/history/1945-
1959/index_nl.htm, geraadpleegd 1 oktober 2009. 
25 Art. 97 van het EGKS Verdrag. 
26 L. GOETSCHEL, M. BERNAT en D. SCHWARZ, Swiss Foreign Policy, Londen, Routledge, 2005, 64-65. 
27 S. GSTÖHL, Reluctant Europeans, Londen, Lynne Rienner Publishers, 2002, 51-52. 
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De verklaring van Schuman in 1951 gaf het startschot binnen Europa om de Europese eenwording 

verder door te voeren op andere terreinen. Twee concepten zijn door de onderhandelingsfase 

geraakt maar echter nooit ingevoerd: het verdrag tot oprichting van de Europese Defensie 

Gemeenschap (EDG) en het ontwerpstatuut voor een Europese Politieke Gemeenschap (EPG).  

Beide ontstonden vanuit de angst voor het dreigende communisme uit Rusland nadat in Korea 

conflicten ontstonden. Het was Churchill die in augustus 1950 met het idee van een Europees leger 

op de proppen kwam. Een concept dat werd afgeschoten door Frankrijk, daar het opstarten van een 

Europese Defensie de herbewapening van Duitsland met zich meebracht. Er werden oplossingen 

geformuleerd door de Franse Minister van Defensie Pleven en na vele debatten werd het EDG-

verdrag ondertekend op 27 mei 1952 door de zes EGKS landen.28 Achteraf kwam echter heel veel 

verzet. Het verdrag had volgens sommigen te weinig democratische draagkracht. Oplossingen 

werden gezocht in de vorm van het oprichten van een Europese Politieke Gemeenschap via artikel 

38 van het EDG verdrag. In 1954 werd het gehele concept echter afgewezen door de Franse 

Nationale Vergadering. Het afgeven van het franse nationale soevereiniteitssymbool, zijnde zijn 

nationaal leger, de herbewapening van Duitsland, de afwezigheid van Engeland en de wijziging 

van het internationale klimaat waren daarvan de grootste oorzaken.29 

 

De verslagenheid na het falen van het EDG project duurde echter niet lang. Twee nieuwe projecten 

kwamen langzaam maar zeker tot stand. Enerzijds was er het project van de Minister van 

Buitenlandse Zaken van Nederland Beysen. Hij wou een horizontale economische integratie tot 

stand brengen en promootte de oprichting van een douane unie tussen de zes lidstaten van de 

EGKS. Volgens dit ontwerp zouden de douanetarieven en quota’s tussen de zes tot het verleden 

behoren. Bovendien zou een gemeenschappelijk buitentarief afgesproken worden. Anderzijds was 

er het project van de Franse Europa specialist Monnet. Laatstgenoemde vond Beysen zijn plan te 

ambitieus en wou een specifiekere sectorale aanpak op het niveau van kernenergie. De ratio achter 

zijn gedachtegang was logisch. Monnet besefte dat kolen en staal als industriële macht op lange 

termijn ingehaald zou worden door kernenergie en vond dat samenwerking op dit niveau essentieel 

was. De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak probeerde beide ideeën te 

verenigen in het Benelux memorandum op 18 mei 1955.30 

 

                                                 
28 C.W.A TIMMERMANS, “Ontstaan van de Europese Gemeenschappen en de Europese Unie” in G. KAPTEYN 
en P. VERLOREN VAN THEMAAT (eds.), Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, Deventer, 
Kluwer, 1995, 8-9. 
29 R. MCALLISTER, From EC to EU: An historical and political survey, Oxon, Routledge, 1997, 11-13. 
30 J. HERMAN, A.G. HARRYVAN en J. VAN DER HARST, Uitgerekend Europa: geschiedenis van Europese 
integratie, Amsterdam, Het Spinhuis, 1997, 97-98. 
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Op 1 en 2 juni 1955 vergaderden de zes Ministers van Buitenlandse Zaken van de EGKS lidstaten 

te Messina om beide ontwerpen te bespreken. De concepten werden voorlopig aanvaard. Er werd 

besloten een intergouvernementeel comité op te richten die de details verder zou afhandelen en een 

definitief rapport moest opstellen. De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri 

Spaak werd als voorzitter van dit comité aangeduid. Zijn finaal rapport werd voorgesteld aan zijn 

collega’s  in mei 1956 te Venetië. Na onderhandelingen werd op 25 maart 1957 het Verdrag tot 

instelling van de Europese Economische Gemeenschap31 en het Verdrag tot instelling van een 

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie32 te Rome ondertekend. Een snelle ratificatie volgde 

en beide verdragen traden in werking op 1 januari 1958. 33 

 

De Zwitserse regering bleef enkel een toeschouwer bij de Europese ontwikkelingen. Het 

deelnemen aan zo’n verregaande integratie zou een aantasting van de onafhankelijkheid van het 

Zwitserse volk tot gevolg hebben, aldus de Zwitserse regering. Ze zag de politieke kant van het 

Europees verhaal als een limiterende factor op de autonomie van het buitenlands beleid en de 

buitenlandse handel. Toetreding zou enkel leiden tot devaluatie van de nationale neutraliteit en 

onafhankelijkheidsprincipes.34 

 

 

2. Reactie: oprichting Europese vrijhandelsassociatie 

 

Een reactie van de niet toegetreden landen bleef niet uit. Verenigd Koninkrijk startte een initiatief  

binnen de OEES om een vrijhandelszone op te richten tussen de leden van deze organisatie. De zes 

landen die intussen de EEG hadden opgericht zouden als economische eenheid participeren. 

Onderhandelingen werden opgestart in een apart intergouvernementeel comité dat opgezet werd 

binnen de structuur van de OEES in de herfst van 1957. Na het afsluiten van het ratificatieproces 

van de EEG stelde de Franse Minister van Voorlichting Soustelle dat het onmogelijk was om een 

vrijhandelszone op te richten zonder gemeenschappelijk buitentarief en zonder harmonisatie binnen 

de economische en sociale sfeer. De andere OEES landen waren op zichzelf aangewezen. Zeven 

                                                 
31 Verdrag tot instelling van een Europese Economische Gemeenschap te Rome 1957, geen officiële 
geconsolideerde versie, http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/dat/11957E/tif/11957E.html, geraadpleegd 2 
oktober 2009. 
32 Verdrag tot instelling van een Europese Gemeenschap voor Atoomenergie te Rome 1957, geen officiële 
geconsolideerde versie, http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/dat/12006A/12006A.html, geraadpleegd 2 oktober 
2009. 
33 D. DINAN, Ever closing Union: An introduction to European integration, Hampshire, Palgrave Macmillan, 
2005, 32-34. 
34 Voor meer informatie zie, ARCHIVES FÉDÉRAL SUISSE, Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale 
sur la participation de la Suisse à l'association européenne de libre-échange, 
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/showDoc.do, geraadpleegd 2 oktober 2009. 
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daarvan besloten in 1959 hun eigen weg te gaan. Op 4 januari 1960 werd te Stockholm het verdrag 

ter oprichting van de Europese Vrijhandelsassociatie ondertekend door het Verenigd Koninkrijk, 

Zwitserland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Portugal.35 De ratificatie door de 

zeven leden verliep zeer vlot waardoor de conventie in werking trad op 3 mei 1960.36 De leden van 

de associatie zouden onderlinge handelsbelemmeringen en invoerrechten wegwerken evenwel 

zonder een gemeenschappelijk extern buitentarief te creëren. Iedere lidstaat kan aldus nog zelf 

bepalen hoe hoog de invoerrechten ten opzichte van derde landen zijn. Hierin ligt het grootste 

verschil tussen een vrijhandelszone en een douane-unie, aangezien bij laatstgenoemde wel een 

gemeenschappelijk buitentarief wordt afgesproken.  

 

De opbouw van een alternatieve economische structuur met de resterende OEES landen was voor 

Zwitserland eigenlijk de enige optie. Een analyse van de organisatie van externe 

handelsbetrekkingen van het land leert ons dat EEG toetreding veel efficiënter was geweest, maar 

dit verhinderd werd door Zwitserse grondbeginselen. Aldus koos de Zwitserse overheid voor de 

minst doeltreffende oplossing en werd stichtend lid van de EVA in 1960.37 Desondanks de 

vrijhandelsassociatie minder oplossingen bood op economisch niveau, werd er wel geloofd dat 

toetreding tot de EVA een nieuwe verstandhouding zou creëren met de EEG. Het kiezen voor de 

minst efficiënte oplossing getuigt van weinig ambitie. Toetreding of een andere overeenkomst die 

het land economisch dichter bij de EEG bracht had misschien een betere oplossing geweest op 

lange termijn.38 Toch kregen de interne, nationale, grondslagen opnieuw voorrang. Het volgende 

onderdeel van deze thesis toont de gevolgen aan van deze keuze. 

 

We kunnen besluiten dat de EEG en de EVA beide zijn ontstaan om contradictorische 

beweegredenen. De landen die betrokken waren bij de oprichting van de EEG hadden een positieve 

collectieve visie en bepaalde gemeenschappelijke doelstellingen. Die ideeën ontbraken bij de 

oprichting van de EVA. De stichtende landen werden enkel verenigd in hun gezamenlijke 

afwijzing van het lidmaatschap van de EEG en de in die tijd overheersende sfeer waarin  

                                                 
35 Conventie ter oprichting van de Europese Vrijhandelsassociatie van 4 januari 1960, gepubliceerd in 
Systematic Collection of Swiss Law (0.632.31), http://www.admin.ch/ch/f/rs/i6/0.632.31.fr.pdf, 
geraadpleegd op 15 oktober 2009. 
36 C.W.A TIMMERMANS, “ Het ontstaan van de Europese Gemeenschappen en hun ontwikkeling” in G. 
KAPTEYN en P. VERLOREN VAN THEMAAT (eds.), Het recht van de EU en de EG, Deventer, Kluwer, 2003, 
15-17.  
37 C.H. CHURCH, “Continuities within change” in C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, 
Oxon, Routledge, 2007, 188-189. 
38 C. DUPONT en P. SCIARINI, “Switzerland and the European Integration Progress: Engagement without 
Marriage”, West European Politics 2001, afl. 2, 215-217. 
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samenwerking een noodzaak bleek te zijn. 39 

 

 

3. Het vrijhandelsakkoord tussen Zwitserland en de Europese Gemeenschap in 1972 

 

3.1 Ontstaan en onderhandelingen 

 

Zwitserland hoopte dat het EVA lidmaatschap zou zorgen voor een nieuwe entente met de EEG. Er 

kwamen onderhandelingen inzake het verlagen van douanerechten, maar deze werden beëindigd 

zonder resultaat. De verhouding tussen de EVA-lidstaten werd op het spel gezet door Verenigd 

Koninkrijk, die in 1961 aankondigde dat ze onderhandelingen startte met de EEG inzake 

toetreding. Noorwegen en Denemarken volgden Verenigd Koninkrijk in haar beslissing. Net toen 

de implementatie van EVA regelgeving startte, dreigde een leegloop van die organisatie, waardoor 

Zwitserland verplicht werd haar geplande strategieën opnieuw in overweging te nemen.40 

 

De EVA-lidstaten die geen toetredingsverzoek hadden ingediend, kregen in mei 1961 een voorstel 

van de EEG om een bilateraal akkoord te sluiten op basis van artikel 238 van het verdrag van 

Rome van 1957.41 Europa had nog geen officieel standpunt aangenomen omtrent de effectieve 

inhoud van dit artikel, maar het was een publiek geheim dat de EEG voornamelijk een douane-unie 

tot stand wou brengen met resterende EVA landen. Een jaar eerder had de Zwitserse regering dit 

idee nog volledig afgewezen daar ze een te grote overdracht van autonomie op handelsniveau met 

zich meebracht. Maar er was in een jaar tijd veel veranderd. Vooral het Engels toetredingsverzoek 

had de kaarten grondig herschud. 

 

De Zwitserse regering ging uiteindelijk op 15 december 1961 akkoord omtrent het opstarten van 

onderhandelingen tot het oprichten van een associatieovereenkomst, maar zocht garanties voor het 

in stand houden van haar nationale principes zijnde neutraliteit, directe democratie en 

                                                 
39  H. WALLACE, “Introductory Reports” in M. JAMAR en H. WALLACE (eds.), EEC-EFTA: More than just 
good friends?, Brugge, College of Europe, 1988, 7-9. 
40 C.H. CHURCH, “Continuities within change” in C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, 
Oxon, Routledge, 2007, 189-190. 
41 Tekst artikel 238 EEG verdrag 1957 : “ De Gemeenschap kan met een derde Staat, een Staten-unie of een 
internationale organisatie akkoorden sluiten, waardoor een associatie wordt tot stand gebracht, welke door 
wederzijdse rechten en verplichtingen, gemeenschappelijk optreden en bijzondere procedures wordt 
gekenmerkt. Die akkoorden worden gesloten door de Raad krachtens een na raadpleging van de 
Vergadering met eenparigheid van stemmen genomen besluit. Wanneer die akkoorden wijzigingen in dit 
Verdrag medebrengen, moeten deze wijzigingen vooraf worden aangenomen volgens de procedure bedoelt in 
artikel 236.” 
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federalisme.42 Verschillende ministeries die de Europese Integratie behandelden, konden overleg 

plegen via het “Integration Office” die de regering had opgericht. Op 24 september 1962 

presenteerde de Zwitserse regering haar bevindingen aan de Europese vertegenwoordigers. Ze 

benadrukte dat associatie enkel mogelijk was indien een compromis kon gevonden worden die de 

veelbesproken grondbeginselen onaangetast liet. Ze stelde voor een associatieraad en een 

arbitrageorgaan op te richten. De regering zou op haar beurt de Europese wetgeving 

implementeren, voor zover dit proces het neutraliteitsbeginsel niet aantastte. Daarnaast zou de 

regering haar extern buitentarief zoveel mogelijk harmoniseren met dat van Europa.43 

 

De Vorort, de Zwitserse Federatie voor Handel en Industrie, steunde de regering in haar beslissing 

om een associatieovereenkomst te sluiten met de EEG. Aangezien vele EVA landen 

onderhandelingen startten omtrent toetreding tot de EEG leek de toekomst van de vrijhandelszone 

op economisch vlak vrij somber. De grootste vrees van de organisatie was economische isolatie. 

De Europese burcht ontwikkelde zich steeds sneller, maar Zwitserland bleef voor de poort staan. 

De federatie besefte dit maar al te goed en hoopte dat associatie zou zorgen voor meer 

economische integratie. Echter, deze associatie mocht niet te ver gaan. Een harmonisatie van de 

externe tarieven kon ze nog aanvaarden, maar een douane-unie of een toetreding tot de EEG kon 

niet door de beugel. Ze uitte eveneens haar twijfel omtrent de invloed van associatie op het 

landbouwbeleid en het vrij verkeer van arbeiders.44 

 

Het plan werd echter geblokkeerd door een Frans veto begin 1963. Op het zelfde moment 

mislukten de onderhandelingen met Oostenrijk omtrent toetreding waardoor een associatieakkoord 

niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Zwitserland was volledig aangewezen op haar EVA 

lidmaatschap om haar economische belangen en contacten binnen Europa te regelen.45 

 

3.2 Uitweg uit de impasse? 

 

Europa was midden jaren zestig op economisch vlak verdeeld. Aan de ene zijde had je de EEG-

lidstaten en hun gemeenschappelijke markt. Aan de andere kant had je de vrijhandelszone tussen de 

                                                 
42 Voor meer informatie zie, SCHWEIZERISCHES BUNDESACRHIV, Bericht des Schweizerischen Bundesrates 
an die Bundesversammlung über seine Geschäftsführung im Jahre 1961, 
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/showHierarchyDate.do, geraadpleegd 5 oktober 2009. 
43 S. GSTÖHL, Reluctant Europeans, Londen, Lynne Rienner Publishers, 2002, 104-105. 
44 G.A. KEEL, “Le grand patronat suisse face à l’intégration européenne”, Europäische Hochschulschriften 
31/4 1980, 244-255. 
45 C.H. CHURCH, “Continuities within change” in C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, 
Oxon, Routledge, 2007, 190-191. 
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EVA-lidstaten waarvan ongeveer de helft een toetreding tot de EEG club als een mogelijkheid 

beschouwde en een andere helft waarvoor die laatste optie onmogelijk was wegens nationale 

principes of verdeeldheid op nationaal politiek niveau. Het toetredingsverzoek van Het Verenigd 

Koninkrijk in 1961 en het Franse veto in 1963 hadden de bilaterale onderhandeling tussen de EEG 

en EVA-lidstaten‘on hold’ geplaatst. 

 

Tijdens de daaropvolgende jaren werd een oplossing gezocht om de relaties tussen EEG en EVA-

lidstaten nieuw leven in te blazen. De Engelse en Franse rol waren hierin niet te onderschatten. De 

Engelsen verzochten opnieuw toetredingsonderhandelingen te starten in 1967. Verscheidene EVA-

lidstaten – Noorwegen, Denemarken en Ierland – volgden het Engelse voorbeeld, Zwitserland deed 

dit niet, om welbekende redenen. Er kwam schot in de zaak in 1969. Charles de Gaulle trad af als 

president van Frankrijk op 28 april 1969 na de negatieve uitslag van een referendum omtrent zijn 

hervormingsplan en werd opgevolgd door Georges Pompidou. Zijn ontslag was belangrijk voor de 

vooruitgang van Europa aangezien de Gaulle al twee maal Engelse toetreding had geblokkeerd, 

vooral wegens de sterke band die de Engelsen hadden met de Verenigde Staten van Amerika.46 Op 

een bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders in Den Haag eind 1969, werd beslist om 

met directe ingang de onderhandelingen te starten met de vier EVA-lidstaten die toetreding hadden 

verzocht. Tevens werd er beslist om een geschikte oplossing te vinden inzake de handelsrelaties 

tussen de EEG en de resterende vijf EVA-lidstaten, waaronder Zwitserland.47 

 

De EEG herhaalde dat het lidmaatschap gekoppeld werd aan de aanvaarding van alle gesloten 

gemeenschapsverdragen en de politieke doelen die de gemeenschap had gesteld. Daardoor bleek  

een sui generis overeenkomst de beste oplossing voor de Zwitserse regering.48 Na een aantal 

informele contacten begin jaren zeventig begonnen de formele onderhandelingen tussen de EEG en 

Zwitserland in december 1971. De Zwitserse regering zocht niet enkel een oplossing voor haar 

economische positie, maar verwachtte dat het nieuwe akkoord ook in de toekomst een basis kon 

zijn voor nieuwe akkoorden met de gemeenschap. Tegelijkertijd moest het nieuwe akkoord de 

Zwitserse regering een bepaalde beleidsvrijheid laten om haar neutraliteitsprincipes te kunnen 

vrijwaren. Een vrijhandelsakkoord bleek hiervoor de juiste optie. Dergelijk akkoord zou de 

regering de mogelijkheid geven om haar eigen politieke doelstellingen en handelsbeleid te bepalen. 

Het voorstel van Europa om dit soort akkoord te sluiten, confirmeerde dat de gemeenschap de 

                                                 
46  X., “1969: President Charles de Gaulle resigns”, BBC News, 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/28/newsid_2500000/2500927.stm, geraadpleegd op 19 
november 2009. 
47 Origins and development of European Free Trade Association, EFTA Bulletin, Genève, 1980, 9-10. 
48 L. GOETSCHEL, M. BERNAT en D. SCHWARZ, Swiss Foreign Policy, Londen, Routledge, 2005, 66-67. 
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zwaarwichtigheid van interne principes en de invloed ervan op politiek en extern beleid in 

Zwitserland begreep. 49 

 

Eind 1972 werd een referendum georganiseerd omtrent het sluiten van het vrijhandelsakkoord met 

de EEG en de EGKS.  72,5 % van het Zwitserse volk, en alle zesentwintig kantons gingen akkoord 

met het voorstel.50 Op 1 januari 1973 ging het vrijhandelsakkoord tussen Zwitserland en de 

Europese Gemeenschap van kracht.51 Een jaar later trad ook het akkoord met de EGKS in werking. 

Dit akkoord is echter al uitgedoofd daar het EGKS verdrag niet meer in werking is sinds 2002.52 

 

3.3 Inhoud van het Vrijhandelsakkoord 

 

3.3.1 Algemene doelstelling 

 

Het doel van het vrijhandelsakkoord tussen de Zwitserse Bondsstaat en de EEG bestond er 

enerzijds in de douanerechten op industriële producten systematisch te verminderen. 

Landbouwproducten waren niet in de overeenkomst opgenomen, tot groot genoegen van de 

Zwitserse regering. Agricultuur was toen en is vandaag nog steeds, een struikelblok voor de 

Zwitsers inzake toetreding.53 Indien noodzakelijk voor een nieuwe of een aangepaste interne 

regeling op vlak van agricultuur kan de regeling in het akkoord voor betrokken producten 

aangepast worden.54 Anderzijds hadden de partijen bepalingen aangenomen omtrent het vrijwaren 

van de mededinging. Deze bepalingen hebben een actuele vete doen ontstaan tussen de EEG en 

Zwitserland omtrent de vennootschapsbelasting van bedrijven. Dit onderwerp wordt op het einde 

van dit hoofdstuk behandeld. 

 

 

 

                                                 
49C.H. CHURCH, “Continuities within change” in C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, 
Oxon, Routledge, 2007, 191-192. 
50 Voor alle details, geografische weergave en percentages van het referendum van 3 december 1972 zie,  
http://www.swissvotes.ch/votes/view/240/search, geraadpleegd op 20 november 2009. 
51 Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse bondstaat, Pb.L. 31 
december 1972, afl. 300, 189. 
52  Besluit van de Raad van 9 oktober 2009 tot beëindiging van de overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Zwitserse bondstaat 2009/804/EG, Pb.L. 4 november 2009, afl. 288, 
18. 
53 Jean Monnet lezing 19 oktober 2009, Gent, Dhr. DE WATTEVILLE, Zwitserse Ambassadeur bij de EU, 
Relatie Europese Unie - Zwitserland. 
54 Art. 10 van het Vrijhandelsakkoord tussen de EEG en Zwitserland van 1972. 
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3.3.2 Invoer- en uitvoerrechten 

 

Gedurende een periode van 5 jaar zou men de invoerrechten op industriële producten stelselmatig 

opheffen. Op 1 april 1973 werd elk recht verlaagd tot 80% van het basisrecht. Die verlaging met 

20% werd ieder jaar doorgevoerd waardoor er op 1 juli 1977 geen invoerrechten meer bestonden 

voor bepaalde industriële producten.55 De uitvoerrechten en heffingen van gelijke werking werden 

volledig afgeschaft vanaf 1 januari 1974.56 

 

3.3.3 Kwantitatieve invoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking 
 

Kwantitatieve invoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking werden eveneens 

opgeheven.57 Het is in principe dus onmogelijk om beperkingen van invoer naar hoeveelheid of 

naar waarde op te leggen. Maatregelen van gelijke werking zijn ruimer dan kwantitatieve 

invoerbeperkingen aangezien deze maatregelen gedefinieerd worden als iedere overheidsmaatregel 

die direct of indirect, daadwerkelijk of potentieel het intracommunautaire handelsverkeer kan 

belemmeren. Op dit beginsel bestaan uitzonderingen. Artikel 24 van het vrijhandelsakkoord geeft 

aan partijen de mogelijkheid om passende maatregelen te nemen indien de toename van invoer van 

een bepaald product ernstig nadeel berokkent of dreigt te berokkenen aan een op het grondgebied 

van een der partijen uitgeoefende productieve bedrijvigheid.58 De grootste exceptie op het verbod 

van invoerbeperkingen vindt men evenwel in artikel 20 van de overeenkomst. Dit artikel bepaalt 

dat het mogelijk is om importbeperkingen op te leggen indien deze gerechtvaardigd worden door 

het algemeen belang, openbare orde of veiligheid, volksgezondheid en dergelijke meer.59 

Desbetreffende bepaling is duidelijk geïnspireerd op het gelijkaardige artikel 36 uit het Verdrag 

van Rome van 1957, en op het uitzonderingsregime op de principes van het General Agreements 

on Tariffs and Trade – GATT – verdrag .60 De interpretatie van artikelen 30 tot en met 37 van het 

verdrag van Rome zijn al een aantal maal het voorwerp van discussie geweest voor het Europees 

Hof van Justitie, bijvoorbeeld in de Cassis de Dijon zaak waar het Hof in 1979 oordeelde dat een 

Duitse regel inzake vereiste alcoholpercentage in fruitlikeur een maatregel zonder onderscheid was. 

Een Franse likeur voldeed niet aan de Duitse norm en kon bijgevolg niet op de Duitse markt als 

fruitlikeur verkocht worden. Dit was een duidelijke handelsbelemmering volgens het Hof . Dit 

arrest zorgde ervoor dat handelaars producten uit andere lidstaten konden invoeren voor zover deze 

                                                 
55 Art. 3 van het Vrijhandelsakkoord tussen de EEG en Zwitserland van 1972. 
56 Art. 7 van het Vrijhandelsakkoord tussen de EEG en Zwitserland van 1972. 
57 Art. 13 van het Vrijhandelsakkoord tussen de EEG en Zwitserland van 1972. 
58 Art. 24 van het Vrijhandelsakkoord tussen de EEG en Zwitserland van 1972. 
59 Art. 20 van het Vrijhandelsakkoord tussen de EEG en Zwitserland van 1972. 
60 R. STEENNOT, Cursus Internationaal Economisch en Financieel Recht, onuitgegeven, 19-20. 
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op rechtmatige manier zijn geproduceerd.61 Het is aldus duidelijk dat deze artikelen van groot 

belang zijn voor de verwezenlijking van het principe van het vrij verkeer van goederen. Ondanks 

de grote rol van de artikelen 30 tot en met 37 van het verdrag van Rome binnen de EEG en menige 

debatten omtrent haar interpretatie, werd een gelijkaardige provisie zonder al te veel problemen 

opgenomen in het vrijhandelsakkoord.62 

 

3.3.4 Dumping 

 

Met dumping van goederen beoogt een exporteur van goederen veelal een nieuw afzetgebied voor 

de goederen te veroveren of overtollige voorraden kwijt te raken. Deze goederen worden tegen veel 

lagere prijzen dan in het oorsprongland op het bestemmingsland afgezet.63 Dit zal vaak nefaste 

effecten tot stand brengen op de markt in het bestemmingsland omdat dumping ervoor kan zorgen 

dat bepaalde lokale bedrijfstakken en hun producten hier nadeel van ondervinden. Het 

bestemmingsland krijgt dan de mogelijkheid om anti-dumping maatregelen te nemen. Deze 

maatregelen houden in dat er een verhoging van invoerrechten wordt doorgevoerd ten aanzien van 

die specifieke producten die gedumpt worden in het bestemmingsland, waarbijer steeds rekening 

moet gehouden worden met een anti-dumping marge. Het akkoord van 1972 tussen de EEG en 

Zwitserland voorziet eveneens in de optie om anti-dumping maatregelen te nemen. Men kan zich 

echter afvragen of dit niet te vergaand is. Binnen de douane-unie van de EEG kan men enkel anti-

dumping maatregelen nemen ten opzichte van geïmporteerde goederen uit derde staten. Er ontstaat 

dus een duidelijke discrepantie, waarbij EEG-lidstaten geen maatregelen kunnen nemen ten 

aanzien van mede EEG-lidstaten, maar wel ten aanzien van EVA-lidstaten waarmee een 

vrijhandelsakkoord is gesloten en derde landen. Dat de EEG-lidstaten maatregelen kunnen nemen 

ten aanzien van derde landen is vrij logisch, maar de situatie ten opzichte van de EVA-lidstaten 

waarmee men een vrijhandelsakkoord heeft gesloten is toch verschillend. Met deze landen ontstaat 

door het akkoord een nauwere band, en door zulke maatregelen toe te laten, hypothekeert men toch 

de relatie tussen beide partijen.64 

 

                                                 
61 HvJ, 20 februari 1979, 120/78, Cassis de Dijon, Jur. 1979, I-649. 
62 S. NORBERG, “The free trade agreements of the EFTA countries with EC – experiences and problems” in 
U. BERNITZ (ed.), The EEC-EFTA Free Trade Agreements, Stockholm, Institute for Intellectual Property and 
Market Law at the Stockholm University, 1988, 7-8.  
63 Art. 25 van het Vrijhandelsakkoord tussen de EEG en Zwitserland van 1972. 
64 S. NORBERG, “The free trade agreements of the EFTA countries with EC – experiences and problems” in 
U. BERNITZ (ed.), The EEC-EFTA Free Trade Agreements, Stockholm, Institute for Intellectual Property and 
Market Law at the Stockholm University, 1988, 9-10. 
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3.3.5 Fiscaliteit, betalingen en betalingsbalans 

 

De overeenkomst verbiedt tevens alle belastingen van interne aard die leiden tot rechtstreekse of 

onrechtstreekse discriminatie tussen de producten van een partij bij de overeenkomst en de 

gelijksoortige producten van oorsprong uit de andere partij.65 Ook betalingen door een schuldenaar 

gevestigd in Zwitserland, aan een schuldeiser die bijvoorbeeld gevestigd is in een lidstaat van de 

Unie, mogen niet aan beperkingen worden onderworpen.66 Dit verbod van wisselrestricties wordt 

ook opgelegd door het IMF.67 Ten laatste kan een partij bij de overeenkomst ter bescherming van 

haar betalingsbalans noodzakelijke vrijwaringsmaatregelen treffen indien zij de andere partij 

hiervan onverwijld ter kennis stelt.68 

 

3.3.6 Mededinging 

 

Inzake mededinging werd in het akkoord een verkapt deel van de artikelen uit het toen geldende 

EG Verdrag van Rome overgenomen.69 Overeenkomsten tussen ondernemingen die de 

concurrentie op vlak van productie en goederenverkeer beperken, het misbruiken van een 

machtspositie door ondernemingen en steunmaatregelen van de overheid die de mededinging 

vervalsen worden verboden door artikel 23 van het vrijhandelsakkoord.70 De Europese 

Gemeenschap verklaarde dat ze activiteiten die niet conform artikel 23 werden uitgevoerd, zou 

beoordelen via dezelfde criteria als diegene die ze hanteert bij controle van artikel 85 van het EEG 

verdrag.  

 

3.3.7 Gemengd Comité 

 

Een Gemengd Comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gemeenschap en van de Zwitserse 

Bondstaat, wordt belast met het beheer en juiste uitvoering van de overeenkomst.71 Ze kan in een 

aantal gevallen besluiten nemen die uitgevoerd moeten worden door de partijen bij de 

                                                 
65 Art. 18 van het Vrijhandelsakkoord tussen de EEG en Zwitserland van 1972. 
66 Art. 19 van het Vrijhandelsakkoord tussen de EEG en Zwitserland van 1972. 
67 R. STEENNOT, Cursus Internationaal Economisch en Financieel Recht, onuitgegeven, 125-126. 
68 Art. 28 van het Vrijhandelsakkoord tussen de EEG en Zwitserland van 1972. 
69 Aanzet van Art. 85 van het Verdrag van Rome van 1957 : “Onverenigbaar met de gemeenschappelijke 
markt en verboden zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van 
ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen 
Lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen 
de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst”. 
70 Art. 23 van het Vrijhandelsakkoord tussen de EEG en Zwitserland van 1972. 
71 Art. 29 van het Vrijhandelsakkoord tussen de EEG en Zwitserland van 1972. 
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overeenkomst.72 Haar procedurele werking en interne samenstelling wordt gedetailleerd uitgewerkt 

in artikel 31.73 

Dit comité treedt niet op als arbitrage-instelling. Zwitserland was vragende partij om in het akkoord 

een geschillenprocedure op te nemen, naast de gewoonlijke onderhandelingen tussen partijen 

binnen dit comité, voor het geval er discussie ontstond omtrent toepassing en interpretatie van de 

overeenkomst. Dit was onaanvaardbaar voor de EEG. Een geschillenprocedure zou haaks staan op 

het principe van  het onafhankelijk besluitvormingsproces van de EEG. Ze vreesde eveneens dat 

een arbitrage-instelling er zou voor kunnen zorgen dat de interpretatie van mededingingsregels zou 

afwijken van deze van het Europese Hof.74 

 

3.3.7 Ontwikkelingsclausule 

 

In één van de laatste artikelen werd een ontwikkelingsclausule opgenomen. Dit houdt in dat een 

partij kan voorstellen aan de andere partij om de overeenkomst uit te breiden tot gebieden die niet 

in de overeenkomst zijn opgenomen.75 Dit bleek een zeer nuttig instrument te zijn die eveneens 

noodzakelijk was om de integratie tussen EEG en de landen waarmee een vrijhandelsakkoord werd 

gesloten, verder uit te bouwen. Technische akkoorden die gesloten werden tussen de 

gemeenschappen en Zwitserland, onder andere betreffende kolen en staal, milieu, informatie over 

kernafval,  gedurende de jaren zeventig en tachtig op basis van deze clausule, creëerden heel wat 

nieuwe mogelijkheden voor Zwitserse bedrijven.76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 Art. 30 van het Vrijhandelsakkoord tussen de EEG en Zwitserland van 1972. 
73 Art. 31 van het Vrijhandelsakkoord tussen de EEG en Zwitserland van 1972. 
74 S. NORBERG, “The free trade agreements of the EFTA countries with EC – experiences and problems” in 
U. BERNITZ (ed.), The EEC-EFTA Free Trade Agreements, Stockholm, Institute for Intellectual Property and 
Market Law at the Stockholm University, 1988, 11-12. 
75 Art. 32 van het Vrijhandelsakkoord tussen de EEG en Zwitserland van 1972. 
76 C.H. CHURCH, “Continuities within change” in C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, 
Oxon, Routledge, 2007, 191-192. 
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3.4 Fiscaal dispuut 

 

In 2005 ontstond er een geschil tussen de Europese Commissie en Zwitserland aangaande 

bepaalde fiscale voordelen die toegekend worden door Zwitserse kantons. Om de problematiek 

beter te kunnen begrijpen volgt er eerst een korte schets van de specifieke fiscale regelgeving in 

Zwitserland. 

 

Vennootschappen die gevestigd zijn in bepaalde Zwitserse kantons kunnen genieten van zeer 

voordelige belastingstarieven. Uiteraard blijven deze vennootschappen sowieso onderworpen aan 

een federaal tarief van 8,50 %, maar ze kunnen in sommige kantons bepaalde vrijstellingen 

verkrijgen voor inkomsten die in het buitenland verworven zijn. Er wordt dus een onderscheid 

gemaakt dus opbrengsten gegenereerd in Zwitserland en deze in het buitenland.77 Deze 

regelgeving heeft tot gevolg gehad dat verscheidene bedrijven met hoofdzetel in een Europese 

lidstaat, beslist hebben om hun zetel te verplaatsen naar één van deze Zwitserse kantons. 78 

 

In 2005 heeft de Europese Commissie gevraagd aan Zwitserland om haar fiscale modaliteiten te 

herzien aangezien de Commissie deze kwalificeert als staatsteun en bijgevolg de concurrentie 

vervalsen, de handel ondermijnen en onverenigbaar zijn met bepalingen betreffende mededinging 

in het hierboven besproken vrijhandelsakkoord van 1972.79 

 

Zwitserland beschouwt de bezwaren van de Commissie als ongegrond en haalt daarvoor volgende 

argumenten aan:  

- Er bestaan geen contractuele bepalingen die Zwitserland verplichten om haar wetgeving 

betreffende vennootschapsbelastingen in overeenstemming te brengen met deze van de EU. Op dit 

vlak kan er dus geen schending zijn van enig juridisch akkoord tussen EU en Zwitserland.80 

                                                 
77 M. MARESCEAU, “EU - Zwitserland: enkele bedenkingen bij een complexe bilaterale verhouding”, in E. 
WYMEERSCH (ed.), Van alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, 688-689. 
78 In juli 2009 verhuisde de fastfoodketen McDonald’s zijn hoofdzetel van Londen naar Genève. Eerder 
verhuisden ook andere grote Amerikaanse bedrijven zoals Kraft, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, 
Google en Yahoo hun Europese hoofdkantoren van Londen naar Zwitserland wegens de lagere belastingen. 
Voor meer informatie zie, J. KOLLEWE, “Mcdonald’s to move European head office to Switzerland”, The 
Guardian, http://www.guardian.co.uk/business/2009/jul/13/mcdonalds-headquarters-move-geneva, 
consultatie 22 maart 2010. 
79 Commission Decision, The incompatibility of certain Swiss company tax regimes with the Agreement 
between the European Economic Community and the Swiss Confederation of 22 July 1972, 13 februari 2007, 
C (2007) 411 final. 
80 Voor meer details zie, FEDERAL DEPARTMENT OF FINANCE FDF, Switzerland considers the decision of the 
European Commission to be unfounded - no infringement of Free Trade Agreement by cantonal tax 
provisions, http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=en&msg-
id=10796, geraadpleegd 17 februari 2010. 
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- Het vrijhandelsakkoord van 1972 heeft enkel betrekking op handel van bepaalde goederen, en kan 

onmogelijk als juridische basis dienen voor de beoordeling van het Zwitsers 

vennootschapsbelastingsysteem en haar eventuele verstoring van de concurrentie.81 

- Zwitserland maakt geen deel uit van de interne markt van de EU. Bijgevolg zijn noch de 

bepalingen inzake concurrentie uit het EG-verdrag, noch de gedragscode tussen de lidstaten op het 

vlak van de belastingen voor ondernemingen van toepassing op Zwitserland.82 

- De kantonnale maatregelen omtrent belastingen voor ondernemingen houden geen discriminatie 

in voor Zwitserse ondernemingen. Er kan ook geen sprake zijn van voorkeursbehandelingen 

tegenover buitenlandse ondernemingen. De modaliteiten staan open voor elke economische 

eenheid ongeacht hun activiteit, nationaliteit.83 

- De bilaterale uitwisseling van goederen tussen Zwitserland en de EU kunnen niet betrokken 

worden door de betwiste fiscale modaliteiten aangezien de betrokken ondernemingen geen 

commerciële activiteiten in Zwitserland uitoefenen of dat ze deze enkel ten bijkomstige titel 

uitoefenen (voor gemengde ondernemingen). In dit laatste geval zijn de inkomsten die afkomstig 

zijn van een bijkomende commerciële activiteit in Zwitserland onderworpen aan de normale 

belastingen.84 

 

Deze juridische argumenten werden overgemaakt aan de Europese Commissie op 9 maart 2006. 

Eind 2006 werd er overleg gepleegd door beide partijen binnen het Gemengd Comité dat opgericht 

werd door artikel 27 van het vrijhandelsakkoord van 1972 (supra), dit echter zonder resultaat. Op 

13 februari 2007 publiceerde de Europese Commissie een officieel bericht waarin ze 

verduidelijking geeft over de gehele kwestie. Er wordt uitleg verschaft over de verschillende 

belastingssystemen in Zwitserland en geeft daarna haar eigen beoordeling van de zaak. Daarin 

duidt de Europese Commissie vooreerst op het feit dat het vrijhandelsakkoord specifiek tot doel 

heeft de handel en concurrentie tussen beide partijen eerlijk en correct te laten verlopen. Artikel 23 

van het akkoord van 1972 is volgens de Commissie onverenigbaar met enige vorm van 

overheidssteun die de eerlijke concurrentie verstoort of zou kunnen verstoren. Daarnaast vergelijkt 

ze artikel 23 van het akkoord met artikel 87 van het EG verdrag. Beide zijn haast gelijkaardig in 

bewoording, en moeten ruim geïnterpreteerd worden daar deze bepalingen een noodzakelijke en 

                                                 
81 Voor meer details zie, FEDERAL DEPARTMENT OF FINANCE FDF, Switzerland considers the decision of the 
European Commission to be unfounded - no infringement of Free Trade Agreement by cantonal tax 
provisions, http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=en&msg-
id=10796, geraadpleegd 17 februari 2010. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Voor meer details zie, FEDERAL DEPARTMENT OF FINANCE FDF, Switzerland considers the decision of the 
European Commission to be unfounded - no infringement of Free Trade Agreement by cantonal tax 
provisions, http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=en&msg-
id=10796, geraadpleegd op17 februari 2010. 
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cruciale rol spelen in de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst, zijnde de 

totstandbrenging van eerlijke concurrentie. Ten slotte beoordeelt de Commissie de sterke 

geografische en economische banden tussen Zwitserland en de Europese Unie, waarbij ze wijst op 

de grote voordelen die Zwitserse bedrijven genieten binnen de Europese lidstaten. Net door deze 

sterke band en wederzijdse voordelen, is een juiste toepassing van de mededingingsbepalingen uit 

de overeenkomst essentieel. Het voordeel die toegekend wordt door de Zwitserse overheid aan 

multinationals neemt de vorm aan van een vrijstelling voor bepaalde inkomsten verworven in het 

buitenland, en is dus een indirect voordeel, geen directe, duidelijke subsidie. Dit fiscaal voordeel 

kan echter ook gekwalificeerd worden als staatsteun zoals beschreven in artikel 23, aldus de 

Commissie. De argumentatie van de Zwitserse overheid (supra) wordt dus niet aanvaard, en de 

Commissie vraagt opnieuw aan Zwitserland om haar fiscaal systeem aan te passen. Ze heeft ook 

toestemming gevraagd aan de Raad van Ministers om verdere onderhandelingen te voeren met het 

oog op het vinden van een oplossing voor dit geschil met de Zwitserse overheid.85 De Raad van 

Ministers heeft dit mandaat toegekend op 14 mei 2007.86 

 

Het is lastig om dit geschil in voordeel van één van de partijen te beslechten. De kantonale regeling 

kan sowieso gekwalificeerd worden als een steunmaatregel van overheidswege, maar in het licht 

van het vrijhandelsakkoord is het zoeken naar een concrete invloed op de wederzijdse handel 

tussen Zwitserland en de Unie.87 Het hele dispuut toont wel duidelijk aan dat Zwitserland nog werk 

aan de winkel heeft indien het ooit een volwaardig EU lid wil worden. Indien deze maatregel zou 

uitgaan van een lidstaat, zou de Commissie deze zonder twijfel onderwerpen aan een onderzoek en 

zou ze hoogstwaarschijnlijk strijdig bevonden worden met de mededingingsbepalingen uit het 

huidige verdrag van Lissabon.  

 

Op de officiële website van de Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking staat geschreven dat Zwitserland en de EU in 

april 2008 beslist hebben om tijdelijk de fiscale dialoog stop te zetten die in 2007 was aangevat. 

Beide partijen zouden eerst de resultaten afwachten van de werkgroep "internationale fiscale 

concurrentie" die Zwitserland heeft opgericht om de kwestie van de Zwitserse fiscale 

concurrentiepositie in haar geheel te bestuderen. Op 10 december 2008 stelden de Zwitserse 

autoriteiten een ontwerp van hervorming van de fiscaliteit van Zwitserse ondernemingen voor. 

                                                 
85 Commission Decision, The incompatibility of certain Swiss company tax regimes with the Agreement 
between the European Economic Community and the Swiss Confederation of 22 July 1972, 13 februari 2007, 
C (2007) 411 final. 
86 Algemene Zaken en Externe Betrekkingen, Algemene Zaken, 14 mei 2007, 9470/07 (Presse 102). 
87 M. MARESCEAU, “EU - Zwitserland : enkele bedenkingen bij een complexe bilaterale verhouding”, in E. 
WYMEERSCH (ed.), Van alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, 688-689. 
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Tengevolge van de hervorming zijn brievenbusbedrijven, zijnde vestigingen van bedrijven die 

enkel worden opgericht om bepaalde fiscale voordelen te genieten zonder dat daar effectief een 

bepaalde economische activiteit plaatsvindt, voortaan verboden en worden ook in andere stelsels 

aanpassingen doorgevoerd. De onderhandelingen werden hervat en zijn nog aan de gang.88 

 

De schrijver van deze masterproef twijfelt echter aan de correctheid van de verklaringen op de 

website van de Belgische FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking. De ambassadeur van Zwitserland bij de EU, Dhr. Jacques de 

Watteville, verklaarde op de lezing ‘De relaties Eu-Zwitserland’ uitgaande van het “Jean Monnet 

Centre of Excellence”89 aan de Gentse Universiteit op 19 oktober 2009, dat Zwitserland niet van 

plan was om toe te geven aan de verwijten van de Europese Commissie. Het land is er nog steeds 

van overtuigd dat de mededingingsregelgeving van de EG en de kwalificatie van het begrip 

‘overheidssubsidies’ van het Europees Hof niet van toepassing is op Zwitserland, daar ze geen lid 

is van de Unie. De bepalingen uit het Vrijhandelsakkoord van 1972 omtrent mededinging gelden 

volgens Zwitserland niet op actuele kwestie. De verklaring van Dhr. Watteville is actueler dan de 

berichtgeving op de website van de Belgische overheid en kan m.i. als meest correct beschouwd 

worden. 

 

3.5 Concrete invloed van het akkoord op de Zwitserse Staat: economische vooruitgang? 

 

Zwitserland ondertekende het vrijhandelsakkoord om duidelijke en weloverwogen redenen. Na de 

leegloop van de vrijhandelsassociatie die opgericht werd in 1960, bleven de resterende landen op 

economisch vlak geïsoleerd achter. De creatie van een nauwe juridische band was gezien de 

geografische locatie en economische situatie van Zwitserland binnen de Unie noodzakelijk. Door 

haar kleine binnenlandse markt is de Zwitserse afhankelijkheid van buitenlandse handel enorm te 

noemen. Maar ook de Unie had belang bij dit akkoord. Zwitserland staat bekend als economische 

welvaartstaat, meer dan een half miljoen mensen worden binnen de EU tewerkgesteld in Zwitserse 

ondernemingen en het land is door zijn geografische ligging een belangrijke industriële 

transportlink voor de Unie. De neutrale status verhinderde een eventuele toetreding tot 

verscheidene international organisaties en de eerste Europese gemeenschappen. Nu was er evenwel 

geen andere oplossing dan een akkoord te sluiten die een liberalisering van handel in industriële 
                                                 
88 “Externe betrekkingen van de Europese Unie - Europese Vrijhandelszone”, 
http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Europese_Unie/belgie_en_de_eu/externe_betrekkingen_van_de_eu/eu
ropa_en_de_wereld/europese_vrijhandelszone/, geraadpleegd op 4 mei 2010. 
89 Voor uitleg omtrent het Jean Monnet programma zie, 
http://www.ugent.be/nl/onderwijs/internationalisering/programma/overzicht/jeanmonnet.htm, geraadpleegd 
18 februari 2010. 
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goederen zou bewerkstelligen. Het voordeel was evenwel dat dit vrijhandelsakkoord de ideale 

juridische overeenkomst was voor de Zwitsers. Deze akkoorden betreffen enkel de handel in 

industriële goederen met uitsluiting van landbouwbeleid, geen handel in diensten, geen bepalingen 

omtrent vrij verkeer van personen en geen harmonisatie van verschillende EU beleidsaspecten.90 

Gezien het belang van dit akkoord, kan men zich uiteraard de vraag stellen of het akkoord ook 

effectief zijn doelstellingen heeft kunnen waarmaken? 

 

 Men kan de laatste vraag positief beantwoorden, althans voor het eerste decennia die volgt op het 

sluiten van het akkoord. De Zwitserse economie kende namelijk een aanzienlijke groei gedurende 

deze periode waarbij ze de handel met EEG-lidstaten kon verdubbelen en dit ondanks een 

wereldwijde economische crisis. De overeenkomst bood aldus een degelijke basis voor handel met 

de EEG-lidstaten. Volgens cijfers was 72% van de Zwitserse import afkomstig uit de Europese 

Gemeenschap en 53% van haar industriële goederen werd geëxporteerd naar diezelfde 

Gemeenschap. Het aandeel van totale investeringen van Zwitserland in EU steeg van 26% tot 71% 

waardoor het land een grote investeerder werd in de Unie.91 Verschillende belangrijke sectoren 

zoals de bank-, technologische- en toeristische sector haalden hier dan ook voordeel uit. Bovendien 

kon deze gehele specifieke interne markt rekenen op steun van het merendeel van Zwitserse 

politieke partijen en belangengroepen, een niet onbelangrijk feit gezien de macht van deze groepen 

binnen de bondsstaat.92 De steun was ergens logisch daar het akkoord zoals hierboven beschreven, 

geen invloed had op de belangrijke Zwitserse grondbeginselen en interne instellingen.93 

 

De situatie veranderde grondig midden jaren tachtig. Verschillende situaties zorgden voor een 

aanpassing van het internationale landschap waardoor de vrijhandelsakkoorden die gesloten waren 

met de EVA-lidstaten niet meer voldeden. Wat die oorzaken nu specifiek inhouden, en welke hun 

gevolgen waren, wordt besproken in een volgend hoofdstuk. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
90 F. EMMERT, “Switzerland and the EU: Partners, for Better or for Worse”, EFA Rev 1998, 372-373. 
91 C.H. CHURCH, “The Political and Economic Development of Switzerland “ in M. BUTLER en M. PENDER 
(eds.), Rejection and Emancipation, New York/Oxford, Wolff/Berg, 1991, 10-12. 
92 C.H. CHURCH, “Continuities within change” in C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, 
Oxon, Routledge, 2007, 191-192. 
93 C. DUPONT en P. SCIARINI, “Switzerland and the European Integration Progress: Engagement without 
Marriage”, West European Politics 2001, afl. 2, 219-220. 
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III. EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, TOETREDINGSVERZOEK, 

ZWITSERSE ‘NON’ 
 

Gedurende de jaren tachtig concentreerde de EEG zich meer op interne werking en uitbreiding. Het 

voltooide het plan rond de interne markt. Vele oorspronkelijke EVA landen ruilden hun 

lidmaatschap in voor die van de EEG en de resterende EVA-lidstaten vreesden voor het ontstaan 

van een ‘Europese burcht’, waar zij volledig buiten zouden staan. Toetreding bleef, wegens het 

neutraal statuut van vele EVA-lidstaten, een brug te ver. Een oplossing werd voorgesteld door 

Jacques Delors, voorzitter van de Europese Commissie. Hij suggereerde een verregaande vorm van 

integratie en samenwerking tussen de Unie en de EFTA te ontwikkelen. Dit alles zou gebeuren via 

een nieuw juridisch kader, de Europese Economische Ruimtegenaamd.94 De situatie met 

Zwitserland wordt zeer interessant en de fundamentele Zwitserse beginselen waarvan supra sprake 

worden hier heel duidelijk. De toetreding van Zwitserland tot de EER wordt hier verhinderd door 

een referendum. Een kleine meerderheid stemde tegen de toetreding. De wetgeving omtrent de 

directe democratie en hoe deze in zijn werk gaat wordt ook onderzocht in dit hoofdstuk.  

 

1. De Europese Economische Ruimte 

 

1.1 Bestaansreden: het dynamische Europa 

 

Zoals vermeld op het einde van het vorige hoofdstuk veranderde de situatie in de jaren tachtig op 

ingrijpende wijze. Dit was te wijten aan een drietal oorzaken. Ten eerste breidde de EU uit van 

negen naar twaalf lidstaten, Griekenland, Portugal en Spanje werden begin en halverwege jaren 

tachtig volwaardig lid van de EEG. Daardoor werd de Unie een steeds grotere actor op de 

internationale markt waardoor ze samen met Japan eindelijk kon concurreren met de VSA. Haar 

sterke aanwezigheid op het internationale niveau en in verscheidene internationale organisaties had 

een negatief, isolerend effect op kleinere staten binnen Europa, zoals Zwitserland, die geen lid 

waren van de Unie. Ten tweede werd de dienstensector in een postindustriële samenleving steeds 

belangrijker en won ze aan belang zowel in kader van tewerkstelling als op vlak van economische 

vooruitgang. Ten laatste werd de Unie door een succesvolle aanvaarding van “The Single European 

Act” in 1986 95, de eerste grote wijziging van het verdrag van Rome, nog dynamischer door de 

uitbreiding van de interne markt die dit akkoord tot doel had.96 Zwitserland werd opeens tien jaar 

terug in de tijd gekatapulteerd en keek toe hoe de economische wereld rond haar zich aanpaste, 
                                                 
94 Vanaf nu EER. 
95 Europese akte, Pb.L. 29 juni 1987, afl. 169, 1. 
96 F. EMMERT, “Switzerland and the EU: Partners, for Better or for Worse”, EFA Rev 1998, 371-373. 
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veranderde en groeide. Het land besefte de limitering van haar vrijhandelsakkoord, waarin enkel de 

handel in industriële goederen was besproken. Er waren dankzij de ontwikkelingsclausule (supra) 

in het akkoord wel verschillende bijkomende, technische ad-hoc akkoorden gesloten die voor een 

groot deel deze problemen konden opvangen, maar dit was slechts een gedeeltelijke oplossing, daar 

niet alle voorstellen tot sluiten van akkoorden werden aanvaard door de Unie. Vooral de 

onderhandelingen rond het akkoord omtrent dienstverlening zaten volledig in het slop. Zwitserland 

kwam meer en meer onder druk te staan om haar eigen beleid aan te passen aan dat van de 

Europese Gemeenschap. Zwitserland moest, voor eigen bestwil, “Europeaniseren”.97 

 

1.2 De Luxemburg-processen en het officiële rapport uit 1988 

 

Ook andere EVA-lidstaten waarmee de Unie Vrijhandelsakkoorden had gesloten beseften dat een 

nauwere samenwerking noodzakelijk was. In 1984, tijdens de zogenaamde Luxemburg-processen, 

werd een plan besproken om de relatie tussen de EVA en de EEG te versterken.98 De 

vertegenwoordigers van beide partijen waren er zich van bewust dat consolidatie van de juridische 

banden noodzakelijk was. De ontwikkeling van een dynamische Europese Economische Ruimte 

werd als einddoel naar voor geschoven. In plaats van de concrete inhoud van de EER te definiëren, 

verduidelijkten de partijen wat hun grootste bezorgdheden en doelstellingen rond dit project waren. 

De verbetering van de vrije circulatie van industriële goederen binnen de markt was één van de 

objectieven, net zoals het zoeken naar een oplossing voor de hoge werkloosheid in bepaalde 

sectoren. Ook rond GATT regelgeving en haar invloed op de handelsrelatie met derde landen werd 

een verklaring afgelegd.  Er volgden in 1984 verschillende vergaderingen als ‘follow-up’ op de 

eerste meeting van 9 april 1984. Een werkgroep van experts99  moest voor continuïteit zorgen en de 

basisdoelstellingen van de eerste meeting verder uitwerken. 100 

 

De alarmbel werd geluid door de totstandkoming van de Europese akte in 1985 (supra). EVA-

lidstaten beseften de grote gevolgen van de uitgebreide interne markt die deze Akte tot stand 

bracht. Economisch isolement dreigde indien er geen nieuwe associatie met de EEG werd 

opgericht. In 1986 en 1987 gingen de onderhandelingen tussen EVA en EEG verder, maar een 

                                                 
97 C.H. CHURCH, “Continuities within change” in C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, 
Oxon, Routledge, 2007, 192-193. 
98 Voor meer details omtrent de Luxemburg-processen zie, Twenty-fourth Annual Report of the European 
Free Trade Association, EFTA Bulletin, Geneve, 1984, 53-55. 
99 ‘The High-Level Contact Group’ genaamd. 
100 S. NORBERG, K. HÖKBORG, M. JOHANSSON, D. ELIASSON en L. DEDICHEN, The European Economic 
Area: a Commentary on the EEA Agreement, Stockholm, Fritzes, 1993, 47-49. 
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duidelijke visie of officiële reactie van de EG liet op zich wachten.101 Mijn inziens gaf de EEG 

voorrang aan de uitwerking en verwezenlijking van de eigen interne markt, een project die ze 

succesvol wou tot stand brengen tegen eind 1992. Interne regelingen kregen aldus voorrang op 

extern beleid.  

 

De Zwitserse overheid reageerde daarentegen wel in 1988 via een officieel rapport op het 

vernieuwde internationale landschap, de onderhandeling voor de creatie van de EER en 

integratieplannen van Europa.102 Ze concludeerde haar rapport als volgt: “Dans la mesure où la 

neutralité permanente et armée de la Suisse permet de maintenir son indépendance et, inversement, 

dans la mesure où la Suisse peut conserver le degré d'indépendance indispensable au maintien de 

la crédibilité de sa politique de neutralité, la Suisse continue, avec les autres Etats neutres 

européens, à apporter sa contribution à la stabilité politique et à l'équilibre de l'Europe. Aussi 

longtemps qu'il en sera ainsi, il n'existe aucun motif impérieux de donner une nouvelle orientation 

à la politique étrangère de la Suisse en adhérant par exemple à la CE ou, à certaines conditions, 

en établissant de nouveaux liens institutionnels entre la Suisse et la CE. ”103  

 

De regering was er dus nog steeds van overtuigd dat toetreding tot de EEG of de totstandbrenging 

van een andere, nieuwe juridische basis voor de handelsbetrekkingen met de Unie, enkel mogelijk 

was indien het neutraliteitsprincipe, vooral inzake oorlog, onaangetast kon blijven. Dit 

neutraliteitsprincipe zorgt volgens de Zwitsers voor stabiliteit en rust in gans Europa. 

 

1.3 Het initiatief van Jacques Delors 

 

De bondsstaat besefte echter dat halsstarrig vasthouden aan principes haar economische en 

politieke positie binnen Europa en ver daarbuiten hypothekeerde. Volledige onafhankelijkheid en 

autonomie behoorden tot het verleden. In tijden van verregaande globalisatie kon Zwitserland niet 

achterblijven. Toetreding bleek voorlopig geen optie, maar op de idee van nauwere integratie 

tussen de EEG en verschillende EVA-lidstaten die voor het eerst besproken werd tijdens de 

Luxemburg processen in 1984, kwam nu een officiële reactie van de Europese Economische 

Gemeenschap. Jacques Delors, de succesvolle voorzitter van de Europese Commissie van 1985 tot 

                                                 
101 K. BORDE, “The European Economic Area, Norway and the European Union: Achievements, Possibilities 
and Limitations” in P.C. MÜLLER-GRAFF en E. SELVIG (eds.), The European Economic Area – Norway’s 
basic Status in the Legal Construction of Europe -, Oslo, Berlin Verlag Arno Spitz GmbH, 1997, 9-11. 
102 L. GOETSCHEL, M. BERNAT en D. SCHWARZ, Swiss Foreign Policy, Londen, Routledge, 2005, 67-68. 
103 Voor het volledige rapport zie, ARCHIVES FÉDÉRAL SUISSE, Rapport sur la position de la Suisse dans le 
processus d’intégration européenne, http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/showDoc.do, 
geraadpleegd 28 februari 2010.  
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1995, stelde in een speech op 17 januari 1989 in het Europese Parlement, dat de banden tussen de 

EG en de EVA-lidstaten die geen toetreding tot de EG ambieerden, verder uitgewerkt moesten 

worden. Er waren volgens Delors slechts twee mogelijkheden. Enerzijds kon men verder bouwen 

op de bilaterale akkoorden, anderzijds kon men een nieuwe juridische structuur met 

gemeenschappelijke beslissingsorganen en administratieve instellingen creëren. Welke de juiste 

optie was, liet Delors over aan zijn bevoegde Commissarissen, maar het was duidelijk dat zijn 

voorkeur uitging naar de ontwikkeling van een nieuwe juridische associatievorm. In zijn speech, 

vroeg Delors vrij openlijk aan de EVA-lidstaten of zij bereid waren om zich te engageren voor 

dergelijk verregaande samenwerking. Waren ze akkoord om een gemeenschappelijk handelsbeleid 

met de Unie uit te werken? Konden de verschillende EVA leden de juridische controle van het 

Europees Hof aanvaarden?104 

 

Deze vragen werden twee maand na Delors’ speech positief beantwoord. Op 15 maart 1989, na een 

meeting van de EVA onder het Noors voorzitterschap, verklaarden de zes leden plus Liechtenstein 

dat ze bereid waren om in te gaan op de uitnodiging van Delors en om aldus verkennende 

gesprekken op te starten met de EG over de ontwikkeling van een zogenaamde EER. Ze 

verklaarden: “Nous nous attendons que des négociations conduiront à la réalisation la plus 

complète possible de la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux en des 

personnes dans le but de créer un Espace économique européen dynamique et homogène”.105 De 

oprichting van een interne markt met de vier grote vrijheden – personen, kapitaal, goederen, 

diensten – was duidelijk de voornaamste doelstelling. Maar de Vrijhandelsassociatie was niet van 

plan om over zich heen te laten lopen. Verder in haar verklaring vroegen de leden “un équilibre des 

droits et des obligations” en “des procédures de consultations”.106 Tijdens een informele 

ministeriële vergadering tussen EEG - EVA op 20 maart 1989 beslisten beide partijen om in de 

nabije toekomst onderhandelingen aan te vatten. Later, op 28 april 1989 werd een ‘High Level 

Steering Group’, samengesteld uit de officiële onderhandelaars van beide partijen, aangesteld, die 

voor de nodige follow-up en leiding moest zorgen. Ernaast zagen vijf verschillende werkgroepen 

het licht, met als doel de concrete uitwerking van de vier vrijheden en het oplossen van juridische 

vraagstellingen.107 

 

                                                 
104 Speech van Jacques Delors: Statement on the broad lines of Commission policy, Europees Parlement, 
Straatsburg, 17 januari 1989, 
http://www.ena.lu/address_given_jacques_delors_european_parliament_17_january_1989-02-12035, 
geraadpleegd op 28 februari 2010. 
105 Verklaring van de regeringsleiders van de EVA lidstaten, EFTA Bulletin, Genève , 1989, 5-6. 
106 Ibid. 
107 P. DU BOIS, La Suisse et l’espace économique européen, Héricourt, L’âge d’homme, 1992, 24-26. 
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1.4 Rol en visie van Zwitserland op onderhandelingen en totstandkoming 

 

Aanvankelijk stonden de Zwitsers vrij positief ten opzichte van de nieuwe ontwikkelingen en het 

voorstel van Jacques Delors. Een nieuwe juridische structuur als basis voor een interne markt met 

vier vrijheden, waarbij de Zwitsers zelf invloed konden uitoefenen op het gevoerde beleid en 

nieuwe EER regelgeving dankzij gemeenschappelijke besluitvorming, leek hen een ideale 

oplossing om economisch isolement te vermijden. Na overleg met haar mede EVA-lidstaten, waren 

de Zwitsers ervan overtuigd dat dit systeem een duidelijke, concrete invloed zou hebben, zonder 

haar principes aan te tasten. 108 De Zwitsers zagen dit initiatief als een bekroning voor de politiek 

die ze al dertig jaar ten opzichte van de EEG voerden. Deze oplossing was de ideale middenweg, 

geen toetreding en aantasting van haar beginselen, maar ook geen economisch isolement. Het leek, 

alvast in den beginne, perfect. 

 

Maar het oorspronkelijke enthousiasme werd getemperd. Zwitserland had het voorstel van Delors 

en de ingesteldheid van de EEG ten aanzien van de EER verkeerd geïnterpreteerd. Vooreerst dacht 

de bondsstaat dat het zogenaamd ‘à la carte’ principe ook op deze onderhandelingen van toepassing 

was. Door dit principe kon ze in het verleden bij de onderhandelingen van de ad-hoc bilaterale 

akkoorden met de EEG, zelf bepalen op welke specifieke materies het akkoord zou gelden. Deze 

verwachting bleek onwaar te zijn.109 Bij de start van de onderhandelingen wou Zwitserland de vier 

vrijheden enkel laten gelden daar waar ze voor haar voordelig waren, maar de EEG wou geen 

specifieke regeling treffen voor Zwitserland alleen. De Gemeenschap wou onder geen enkel beding 

de homogeniteit van de toekomstige EER aantasten, en was van plan om een multilateraal akkoord 

te sluiten met de volledige EVA, en geen aparte bilaterale akkoorden met ieder van haar lidstaten. 

Het klimaat van de onderhandeling werd aldus volledig omgedraaid. In plaats van een sectoraal, 

bilateraal akkoord te negotiëren, werd er onderhandeld over een multilateraal akkoord die 

betrekking had op een groot stuk van het acquis communautaire van de EEG. Dit impliceerde dat 

de EVA-lidstaten het eens moesten raken over een gemeenschappelijke visie en beleid jegens de 

EEG, waardoor specifieke, individuele vraagstellingen of problemen van één land op zich, veel 

minder aan bod kwamen.110 Ten tweede was er de kwestie omtrent de gemeenschappelijke 

besluitvorming.  Reeds in 1987 maakte de Belgische Europese Commissaris voor Externe Relaties 

Willy De Clercq te Interlaken duidelijk “dat de autonomie van het beslissingsproces van de EG in 

                                                 
108 L. GOETSCHEL, M. BERNAT en D. SCHWARZ, Swiss Foreign Policy, Londen, Routledge, 2005, 68-69. 
109 C.H. CHURCH, “Continuities within change” in C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, 
Oxon, Routledge, 2007, 193-194. 
110 C. DUPONT en P. SCIARINI, “Switzerland and the European Integration Progress: Engagement without 
Marriage”, West European Politics 2001, afl. 2, 222-223. 
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geen enkel geval aangetast kon worden door nieuwe relaties met derde landen”.111 Mijn inziens is 

de vermelding van ‘common decision-making and administrative institutions’112 in Delors’ speech 

in 1989 dan ook een complete miscommunicatie van de voorzitter van de Europese Commissie 

naar derde landen toe, aangezien hij één jaar later enige vorm van ‘co-decision’ binnen de EER als 

onmogelijk beschouwde.113 Voor Zwitserland was een gemeenschappelijk besluitvormingsproces 

cruciaal voor haar intern en extern beleid. Bij aanvang van deze titel werd vermeld hoe ‘perfect’ 

het EER verdrag er initieel uitzag voor de Zwitsers. Dit was logisch. Er was geen toetreding tot de 

EEG, maar men kreeg wel toegang tot een groot deel van de voordelen van haar interne markt en er 

was een mogelijkheid om samen met de EEG het beleid en regelgeving van de EER uit te 

stippelen. Dankzij ‘co-decision’ kon ze al te grote inbreuken op haar primordiale grondbeginselen 

vermijden. Tijdens de onderhandelingen beseften de Zwitsers dat het sprookje te mooi was om 

waar te zijn. Ze werden verplicht om een groot deel van het EEG-acquis te aanvaarden, zonder dat 

er op enige manier rekening werd gehouden met haar bijzondere positie, en zonder dat er enige 

mogelijkheid bestond om in de toekomst het beleid en inhoud van nieuwe regels te beïnvloeden.  

 

Men kan zich de vraag stellen waarom het land geen ultimatum stelde, en gemeenschappelijke 

besluitvorming eiste tijdens de onderhandelingen? Het antwoord is tweeërlei. Het eerste argument 

is al een aantal maal aangehaald en betreft economische isolatie. Ten tweede had Zwitserland, 

gezien de internationale situatie, niet veel andere opties dan het EER verdrag te ondertekenen. Men 

kon geopteerd hebben om de EER onderhandelingstafel in 1991 te verlaten, om dan opnieuw 

specifieke sectorale akkoorden te sluiten met de EEG en eventueel later EER toetreding te 

overwegen. Maar de Zwitsers hadden genoeg realiteitsbesef om in te zien dat deze optie 

waarschijnlijk niet meer zou bestaan op middellange termijn. Vele toekomstige EER landen 

ambieerden EEG toetreding en zagen het EER akkoord slechts als opstapje. Midden jaren negentig 

een nieuw juridisch akkoord met de EEG sluiten samen met verschillende landen uit Oost-Europa 

behoorde eveneens niet tot de opties.114 

 

De Zwitsers hebben toch gedurende lange tijd geprobeerd om hun stokpaardjes nog behandeld te 

zien tijdens de onderhandelingen, en dreigden zelf op 13 mei 1991 om de onderhandelingstafel te 

                                                 
111 P. DU BOIS, La Suisse et l’espace économique européen, Héricourt, L’âge d’homme, 1992, 39-40. 
112 Speech van Jacques Delors: Statement on the broad lines of Commission policy, Europees Parlement, 
Straatsburg, 17 januari 1989, 
http://www.ena.lu/address_given_jacques_delors_european_parliament_17_january_1989-02-12035, 
geraadpleegd op 28 februari 2010. 
113 P. DU BOIS, La Suisse et l’espace économique européen, Héricourt, L’âge d’homme, 1992, 39-40. 
114 T. PEDERSEN, European Union and the EFTA Countries, Londen, Pinter Publisher, 1994, 116-117. 
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verlaten, maar dit alles was tevergeefs.115 Tijdens de nacht van 21 oktober 1991 op 22 oktober 1991 

werd het EER verdrag ondertekend door EVA en EEG-lidstaten, zonder de aanwezigheid van een 

echt gemeenschappelijk besluitvormingsproces.116 Maar die nacht veranderde de Zwitserse 

regering plots haar beleidsvisie ten aanzien van Europese integratie. Ze vroeg op 22 oktober 1991 

aan het Zwitsers Parlement om het EER verdrag te ratificeren, en hierbij rekening te houden met 

het feit dat dit verdrag enkel een tussenstap is naar volledige toetreding tot de Europese 

Gemeenschap.117 

 

Het was duidelijk dat het EER akkoord niet de verhoopte resultaten had opgeleverd. De 

onmogelijkheid om haar eigen stempel te drukken op het akkoord en de afwezigheid van 

gemeenschappelijke besluitvorming hadden er voor gezorgd dat dit verdrag voor Zwitserland enkel 

zijn nut kon bewijzen op korte termijn, dit dankzij de oprichting van een interne markt. Het 

officieel toetredingsverzoek voor EEG-lidmaatschap op 20 mei 1992 wordt door velen beschouwd 

als een bizarre en onverwachte beleidsaanpassing van de Zwitserse regering. Dit is mijns inziens 

deels onterecht. Correct, Zwitserland heeft in vele officiële rapporten van de jaren zestig, zeventig 

en tachtig medegedeeld dat toetreding geen optie was. Maar men moet de situatie eind 1991 iets 

grondiger analyseren. Het verzoek is naar mijn mening ingediend omwille van het feit dat het EER 

verdrag in se een ‘minitoetredingsverdrag’ is, zonder dat alle voordelen van toetreding aanwezig 

zijn.  Zwitserland werd verplicht een groot deel van haar wetten aan te passen en een groot deel van 

het acquis communautaire te aanvaarden, zonder dat er gemeenschappelijke besluitvorming 

tegenover stond. Het is vanzelfsprekend dat de Zwitserse regering dan solliciteert voor toetreding, 

aangezien ze dan, als volwaardig lid van de EEG, wel invloed kan uitoefenen op het gevoerde 

EEG-beleid en regelgeving. Dit verzoek is niet ingediend omwille van het groot enthousiasme dat 

gepaard ging met het sluiten van het EER akkoord, maar net omgekeerd, uit een vorm van puur 

pragmatisme wegens het falen van het verdrag in haar oorspronkelijke beloftes en ambities. EEG-

lidmaatschap zou de verscheidene plichten die ze nu had, aanvullen met bepaalde rechten, zoals 

gemeenschappelijke besluitvorming. Enkel toetreding kon Zwitserland op lange termijn 

vooruithelpen. Het indienen van het toetredingsverzoek zou later evenwel een grote hindernis 

blijken bij de goedkeuring van het EER verdrag via referendum (infra). 

 

 

                                                 
115 C.H. CHURCH, “Continuities within change” in C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, 
Oxon, Routledge, 2007, 195-196. 
116 S. NORBERG, K. HÖKBORG, M. JOHANSSON, D. ELIASSON en L. DEDICHEN, The European Economic 
Area: a Commentary on the EEA Agreement, Stockholm, Fritzes, 1993, 64-65. 
117 L. GOETSCHEL, M. BERNAT en D. SCHWARZ, Swiss Foreign Policy, Londen, Routledge, 2005, 68-69. 
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2. Problemen bij ratificatie van het EER akkoord 

 

De ratificatie van het EER verdrag stuitte op twee problemen, één algemeen en één specifiek 

Zwitsers. 

2.1 Tussenkomst van het Europees Hof van Justitie 

 

Het algemene probleem betreft de conformiteit van de onderhandelde bepalingen met het EEG 

verdrag. Men moet weten dat een dergelijk akkoord niet in werking treedt na de mondelinge 

overeenkomst van haar onderhandelaars. Een volgende stap in het sluiten van internationale 

akkoorden, na het voeren van onderhandelingen, is het paraferen van de overeengekomen tekst 

door het hoofd van elk onderhandelingsteam van de verschillende aanwezige partijen. Deze 

officiële handeling stond gepland op 18 november 1991, maar moest uitgesteld worden wegens een 

negatief advies van het Europees Hof van Justitie. In overeenstemming met artikel 228 van het 

EEG verdrag, had de Europese Commissie de opinie van het Hof gevraagd inzake de 

verenigbaarheid van het EER akkoord met de bepalingen van het EEG verdrag.118 Het Hof 

presenteerde haar advies op 14 december 1991.119 Ze concludeerde dat de oprichting van het 

orgaan dat moest toezien op correcte naleving van de EER overeenkomst, het zogenaamde EER 

Hof en haar bevoegdheden, een te grote inbreuk inhielden op de onafhankelijke besluitvorming van 

de EEG. Bepalingen omtrent mededinging en uniforme interpretatie van gemeenschappelijke regels 

waren andere pijnpunten, aldus het Hof van Justitie. 120 

 

De Europese Commissie had voorzien dat het rapport van het Hof een aantal bepalingen van het 

onderhandelde akkoord negatief zou beoordelen. Zulk vernietigend advies lag echter niet in haar 

verwachtingspatroon. De Commissie vreesde dat indien de onderhandelingen zouden worden 

heropend, bepaalde partijen de discussie betreffende reeds overeengekomen materies opnieuw 

zouden opstarten. Deze vrees bleek onterecht. Gedurende twee maanden zochten de 

onderhandelaars naar een oplossing, en met succes. Op 14 februari 1992 verklaarden de 

onderhandelaars dat de besprekingen voor een nieuw akkoord succesvol waren afgerond, zonder 

heropening van bepaalde disputen, en dat de nieuwe tekst door de Commissie naar het Hof was 

                                                 
118 Het tweede lid van artikel 228 EEG verdrag luidt als volgt: “De Raad, de Commissie of een Lid-staat 
kunnen tevoren het advies inwinnen van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid van het beoogde 
akkoord met de bepalingen van dit Verdrag. Het akkoord, ten opzichte waarvan door het Hof van Justitie een 
afwijzend advies is uitgebracht, kan slechts in werking treden onder de voorwaarden welke bij artikel 236 
zijn gesteld”. 
119 HvJ, 14 december 1991, Advies 1/91, Jur. 1991, I-6079. 
120 T. BLANCHET, R. PIIPPONEN en M. WESTMANN-CLEMENT, The Agreement on the European Economic 
Area, Oxford, Oxford University Press, 1994, 3-5. 
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gestuurd. Na een positief advies van het Hof op 10 april 1992121 werd op 14 april 1992 het akkoord 

geparafeerd door het hoofd van elk onderhandelingsteam. Het verdrag werd uiteindelijk officieel 

ondertekend te Porto, Portugal op 2 mei 1992.122 Het ratificatieproces kon aldus aanvang nemen. 

Dit proces kende aanvankelijk een vlot verloop, maar werd abrupt tot stilstand gebracht op 6 

december 1992. In een referendum had het Zwitserse volk en de Zwitserse kantons zich namelijk 

negatief uitgesproken over de ratificatie van het EER akkoord (infra). Dit had tot gevolg dat er 

opnieuw moest heronderhandeld worden om de nodige aanpassingen te maken aan de verschillende 

hoofdstukken van het verdrag waar er verwezen werd naar Zwitserland. Na deze technische 

tussenkomst werd het aanpassingsprotocol goedgekeurd op 17 maart 1993.123 Het EER akkoord124 

trad uiteindelijk in werking op 1 januari 1994.125 

 

2.2 Directe Democratie in Zwitserland 

 

Vooraleer het referendum van 6 december 1992 en haar gevolgen te bespreken volgt eerst een kort 

onderdeel over de juridische basis en geschiedkundige achtergrond van het referendum in 

Zwitserland, en in welke verplichte of optionele vormen ze voorkomt. 

 

2.2.1 Juridische basis en vormen 

 

Men kan in het Zwitserse staatsrecht drie grote vormen van referenda onderscheiden. De verplichte 

vorm bestaat al sinds het ontstaan van de Zwitserse bondsstaat in 1848. Reeds toen stond 

gestipuleerd in artikel 140 van de grondwet dat een referendum moest georganiseerd worden indien 

een parlementaire meerderheid beslist had om de grondwet aan te passen. Zonder een goedkeuring 

van een meerderheid van het volk en de kantons, kon de wijziging van de grondwet niet worden 

doorgevoerd. Deze dubbele meerderheid was essentieel in een federale structuur, zo ontworpen om 

de hegemonie van bepaalde kantons met een hoger aantal inwoners te vermijden.126 

 

                                                 
121 HvJ, 10 april 1992, Advies 1/92, Jur. 1992, I-2821.  
122 S. NORBERG, K. HÖKBORG, M. JOHANSSON, D. ELIASSON en L. DEDICHEN, The European Economic 
Area: a Commentary on the EEA Agreement, Stockholm, Fritzes, 1993, 67-68. 
123 Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, Pb.L. 3 
januari 1994, afl. 1, 572.  
124 Voor de basistekst van het EER akkoord zie, officiële website van de EFTA-EER, 
http://www.efta.int/legal-texts/EEA/main-text-of-the-agreement.aspx, geraadpleegd op 1 maart 2010. 
125 T. BLANCHET, R. PIIPPONEN en M. WESTMANN-CLEMENT, The Agreement on the European Economic 
Area, Oxford, Oxford University Press, 1994, 3-5.  
126 A. TRECHSEL, “Direct Democracy and European Integration” in C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the 
European Union, Oxon, Routledge, 2007, 36-37. 
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Daarnaast kan men twee vormen van facultatieve referenda, waarbij het volk of een nader bepaald 

aantal kantons de overheid kan verplichten een referendum te organiseren, onderscheiden: 

-‐ Het optionele referendum werd ingevoerd door de grondwetswijziging van 1874, na druk 

van verscheidene kantons die geëxperimenteerd hadden op lokaal niveau met deze vorm 

van directe democratie. Het facultatieve referendum geeft de mogelijkheid aan het volk, 

via 50.000127 handtekeningen, of aan acht Zwitserse kantons een stemming aan te vragen 

omtrent een door het parlement gestemde federale wet. Deze stemming moet aangevraagd 

worden binnen de 100 dagen128 na de publicatie van desbetreffende wet. Indien het 

referendum de wet verwerpt, kan de aangenomen wetgeving niet worden doorgevoerd. Het 

resultaat is met andere woorden bindend voor het parlement.129 

 

-‐ Het volksinitiatief of ‘popular initiative’ geeft het recht aan burgers van Zwitserland om 

zelf een verandering of opheffing van een bepaald wetsartikel uit de federale grondwet aan 

te vragen. Dit belangrijk positief initiatiefrecht werd ingevoerd bij de grondwetswijziging 

van 1891130  en is enkel van toepassing op grondwetswijzigingen. Men kan via deze weg 

aldus geen nieuwe federale wetsvoorstellen indienen. Zowel bij aanpassing als bij 

opheffing is het vereist 100.000 handtekeningen te verzamelen binnen een periode van 18 

maanden. Indien de procedure correct is verlopen en aan alle voorwaarden is voldaan, heeft 

het parlement de plicht om de stemming via een referendum voor te leggen aan het 

volledige electoraat.131 

 

Een succesvol referendum vereist een meerderheid van de stemmen en bij herziening van de 

grondwet is eveneens een meerderheid van de kantons vereist (de zogenaamde dubbele 

meerderheid). Men mag de invloed van de regio’s en lokale besturen op deze referenda dan ook 

niet onderschatten. Verder gelden geen quorumvereisten. Vooraleer een stemming plaatsvindt 

worden alle gezinnen ingelicht via een stemboekje waar alle pro- en contra-argumenten zijn in 

opgenomen.132 

 

                                                 
127 Tot 1977 waren slechts 30000 handtekeningen vereist. 
128 Tot 1996 was deze termijn vastgelegd op 90 dagen. 
129 Y. PAPADOPOULOS, “How does Direct Democracy Mater? The impact of Referendum Votes on Politics 
and Policy-Making”, West European politics 2001, afl. 2, 35-36. 
130 Voor 1891 kon men enkel voorstellen om de totale, gehele grondwet te vervangen. Vanaf 1891 kon men 
artikelsgewijs te werk gaan. 
131 A. TRECHSEL, “Direct Democracy and European Integration”, in C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the 
European Union, Oxon, Routledge, 2007, 37-38. 
132 A. GROSS, “De Zwitserse Directe Democratie”, Athene webtijdschrift voor directe democratie, december 
2004 (6), http://www.athene.antenna.nl/index.html, geraadpleegd op 5 maart 2010. 
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Als we de verschillende mogelijkheden analyseren merken we dat de verplichte vorm van 

referendum, wanneer het parlement zelf overgaat tot wijziging van de grondwet, de minst 

verregaande vorm is. Het parlement en de regering kunnen namelijk voorzien dat een bepaalde, 

door haar gestemde grondwetsadaptatie zal moeten voorgelegd worden aan het volk. Bij de 

facultatieve referenda is dit niet het geval. Het optionele referendum geeft in se de mogelijkheid 

aan de bevolking om haar verkozen parlementairen op het matje te roepen, en heeft vooral een 

corrigerende werking. Indien bepaalde gestemde federale wetten niet in goede aard vallen bij het 

volk, kunnen zij om vernietiging of om aanpassing van die wet vragen. Een volksinitiatief werkt 

net omgekeerd. Hier vraagt het volk eigenlijk om actie wegens het niet handelen van het parlement 

en de regering. Ze kan zo specifieke kwesties op de agenda plaatsen.133 

 

2.2.2 Het referendum van 6 december 1992 

 

2.2.2.1 Uitslag 
 

Al sinds begin 1990 was het voor de regering een uitgemaakte zaak dat een verplicht referendum 

met dubbele meerderheid zou georganiseerd worden ter goedkeuring van de ratificatie van het EER 

verdrag. Er ontstonden aanvankelijk een aantal problemen rondom de juridische grondslag van het 

referendum, maar uiteindelijk werd de datum vastgelegd op 6 december 1992.134 De uitslag was 

vernietigend. Hoewel de ratificatie van het EER verdrag door het volk maar met een kleine 

meerderheid werd weggestemd, 49,7 % voor en 50,3 % tegen, waren de kantons veel duidelijker in 

hun stemming: zestien ‘nee’ tegenover zeven ‘ja’ stemmers.135 Het meest opvallende aan de 

uitkomst waren de grote verschillen in stemgedrag tussen de twee belangrijke taalgroepen in 

Zwitserland. Quasi alle Franstalige kantons gaven hun goedkeuring, terwijl de Duitstalige kantons, 

met uitzondering van Bazel, de ratificatie verwierpen. De polarisering van Zwitserland omtrent het 

Europese integratieverhaal wordt duidelijk wanneer men de uitslagen van de twee meest extreme 

kantons vergelijkt. In het pro-Europese kanton Neuchâtel, stemde 80 % voor de aanvaarding van 

het EER akkoord, terwijl in Uri, een kanton dat bekend staat om zijn negatieve visie ten aanzien 

                                                 
133 Y. PAPADOPOULOS, “How does Direct Democracy Mater? The impact of Referendum Votes on Politics 
and Policy-Making”, West European Politics 2001, afl. 2, 36-37. 
134 A. TRECHSEL, “Direct Democracy and European Integration” in C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the 
European Union, Oxon, Routledge, 2007, 40-41. 
135 Voor alle details, geografische weergave en percentages van het referendum van 6 december 1992 zie, 
http://www.swissvotes.ch/votes/view/401/list, geraadpleegd op 15 maart 2010. 
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van de Europese Gemeenschap, slechts 25 % van de bevolking Zwitsers lidmaatschap in de EER 

een goed idee vond.136 

 

2.2.2.2 Oorzaken 
 

Maar hoe is het ooit tot zo’n desastreus resultaat kunnen komen? Wat zijn de oorzaken van dit 

debacle en wanneer zijn ze ontstaan? Deze vraagstelling kan geen oplossing vinden in één 

specifieke oorzaak. Er zijn verschillende verklaringen voor het stemgedrag van de Zwitserse 

bevolking. Eerst en vooral kan het beleid dat de Zwitserse regering gevoerd heeft voor, tijdens en 

na de onderhandelingen van het EER verdrag allesbehalve coherent genoemd worden. Ze stuurde 

positieve boodschappen de wereld in na het voorstel van Delors, maar ondervond al snel dat haar 

perceptie volledig verkeerd bleek te zijn.  Ondanks dat de EG niet bereid was om bepaalde rechten 

aan de EVA-lidstaten toe te kennen, bleven Zwitserse onderhandelaars streven naar hun perfecte, 

ideale akkoord. Ze slaagden er echter niet in om hun doel te bereiken. De regering besefte dat ze 

loze beloftes had gemaakt ten aanzien van haar bevolking. Bovendien waren deze beloftes 

garanties voor niet aantasting van haar fundamentele principes, zijnde neutraliteit en directe 

democratie, en aldus zeer belangrijk op intern vlak. Het is bijgevolg begrijpelijk dat haar eerste 

verklaringen over dit nieuw verdrag grote verwachtingen had geschept bij Zwitserse politieke 

partijen en vooral bij haar bevolking. Het feit dat geen gemeenschappelijk besluitvormingsproces 

werd opgenomen in het EER verdrag, werd op nationaal niveau beoordeeld als een diplomatieke 

nederlaag.137 

 

De regering moest reageren en deed dit pas aan het einde van de onderhandelingen. Ze verklaarde 

aan het parlement dat toetreding tot de EG de enige juiste oplossing op lange termijn was. Dit 

betekende een grote omschakeling in haar buitenlands beleid, daar toetreding tot dan toe steeds als 

onmogelijk werd beschouwd. De beweegreden om deze aanpassing in haar beleid door te voeren, 

wordt hierboven uitgebreid behandeld en is tot op zeker niveau te begrijpen. De timing echter, om 

zulke zwaarwichtige beslissingen door te voeren is in mijn opinie volledig verkeerd. De regering 

had zich koppig vastgehouden aan haar principes gedurende de volledige 

onderhandelingsprocedure en net op het einde, wanneer ze zich realiseerde dat het fout zat, 

veranderde ze haar visie. Dit lag niet in het verwachtingspatroon van de bevolking en twijfel 

ontstond bij velen. Dit was de ideale voedingsbodem voor oppositie en EU tegenstanders om via 

                                                 
136 T. BLANCHET, R. PIIPPONEN en M. WESTMANN-CLEMENT, The Agreement on the European Economic 
Area, Oxford, Oxford University Press, 1994, 247-248. 
137 C. DUPONT en P. SCIARINI, “Switzerland and the European Integration Progress: Engagement without 
Marriage”, West European Politics 2001, afl. 2, 224-225. 
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een intensieve campagne mensen te overtuigen om tegen het EER verdrag te stemmen.138 Had de 

regering bij de start van de onderhandelingen de kaart van toetreding getrokken had ze het volk 

waarschijnlijk beter kunnen voorbereiden op deze fundamentele beleidsverandering.139 

 

Wat schrikte de bevolking af aan het EER akkoord in combinatie met het toetredingsverzoek? 

Zwitserland is een multicultureel land, met een bevolking die meertalig is met een vrij hoge 

levensstandaard. Het quasi supranationaal karakter van het EER akkoord en factoren als het vrij 

verkeer van personen, die juridische grenzen van migratie vergemakkelijkten, zouden het 

percentage van buitenlanders, die in 1986 al gestegen was tot 16% van de totale bevolking, enkel 

nog doen toenemen. De bevolking vreesde dat de permanente aanwezigheid van een te groot aantal 

niet-Zwitsers op lange termijn de autonomie, onafhankelijkheid en neutraliteit zouden 

ondermijnen. 140 

 

Voorgaande beletsels voor de goedkeuring van het verdrag vonden hun oorzaak in de inhoud van 

het akkoord zelf. Men kan evenwel een aantal hindernissen aanwijzen die meer specifiek aan 

Zwitserland gerelateerd zijn. In de eerste plaats is het systeem van referendum dat van toepassing is 

niet ideaal voor goedkeuring van zulke complexe, juridische akkoorden. Directe democratie is een 

perfect medium voor het polsen naar meningen bij de bevolking over duidelijk gelimiteerde, 

afgelijnde en specifieke vraagstellingen. Dit akkoord daarentegen is vrij ruim, van toepassing op 

een aantal gevoelige kwesties en zorgt ervoor dat burgers die zich met een groot gedeelte van het 

akkoord kunnen vinden, toch nee stemmen wegens één nadrukkelijk gebrek of bepaling. Ten 

tweede is het duidelijk dat de Zwitserse bevolking enorm verdeeld stond ten opzichte van het 

Europese verhaal. Niet enkel zijn de opinies compleet uiteenlopend tussen Franstaligen en 

Duitstaligen, maar ook tussen de landelijke, rurale bevolking en de stedelijke. De eerstgenoemde 

wilden, en willen nog steeds, hun traditionele levensstijl en lokale autonomie behouden, waarbij 

men de invloed van het Zwitsers landbouwbeleid niet uit het oog mag verliezen. De liberalisering 

van deze sector die Europese toetreding onvermijdelijk met zich mee zou brengen, viel niet bij 

iedereen in goede aarde.141 Ten slotte kan men concluderen dat de bevolking nog maar weinig 

vertrouwen had in haar politieke leiders en er velen tegen het verdrag hebben gestemd om haar 

                                                 
138 C. DUPONT en P. SCIARINI, “Switzerland and the European Integration Progress: Engagement without 
Marriage”, West European Politics 2001, afl. 2, 224-225. 
139 Oostenrijk had deze techniek succesvol toegepast. Ze diende haar toetredingsverzoek reeds in bij de start 
van de onderhandelingen van het EER akkoord in 1989. De toetreding tot de Europese Unie werd bij 
referendum goedgekeurd in 1994. 
140 S. GSTHÖL, Reluctant Europeans, Londen, Lynne Rienner Publishers, 2002, 104-105. 
141 Het landbouwbeleid ging vooral lijden onder EU toetreding, niet zozeer onder het sluiten van het EER 
akkoord. Het belang van deze sector werd eveneens benadrukt door de Zwitserse ambassadeur Dhr. 
WATTEVILLE op de Jean Monnet lezing van 19 oktober 2009 te Gent (supra).  
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beleidmakers duidelijk te maken dat ze dergelijk, incoherent bestuur in de toekomst niet langer zal 

aanvaarden.142 

 

2.2.2.3 Consequenties en toekomstperspectief 
 

Na de zware opdoffer die het referendum had veroorzaakt, werd de regering in de verdediging 

geduwd door zowel voor- als tegenstanders van de Europese integratie. Vooral de tegenstanders 

waren in grote getale aanwezig en oefenden grote druk uit op de regering. Op internationaal vlak 

had de reputatie van Zwitserland als onderhandelingspartner klappen gekregen. Dit had vooral zijn 

invloed op toekomstige onderhandelingen (infra).143 

 

Na verscheidene onderzoeken bleken de economische gevolgen van de EER mislukking nog mee te 

vallen. De meeste sectoren ondervonden quasi geen invloed, met uitzondering van de textielsector 

en de machine-industrieën. Maar Zwitserland kon deze positie niet aanhouden. Andermaal dreigde 

economische en politieke isolatie en discriminatie, vooral wegens de voordelige positie waar de 

andere EVA-lidstaten zich ten opzichte van de EEG in bevonden.144 Wat waren de opties voor de 

Zwitserse bondsstaat in dit moeilijke klimaat?  

-‐ Ze kon proberen nieuwe bilaterale akkoorden te sluiten met de EG. Zo kon het land 

proberen een meer à la carte EER akkoord af te sluiten, waarbij er meer aandacht kon 

geschonken worden aan Zwitserse kenmerken en vereisten, zonder de concrete 

doelstellingen - de interne markt - van het EER verdrag te verwaarlozen. Maar de EEG 

stond weigerachtig tegenover dit idee. Zoals ze al bij het begin van de onderhandelingen in 

1989 van het akkoord zelf had vermeld, bleek een à la carte overeenkomst nu ook niet tot 

de mogelijkheden te behoren. Een bilateraal akkoord waar beide partijen voordeel uit 

haalden, kon de EEG wel nog aanvaarden. Men mag niet vergeten dat Zwitserland de 

tweede grootste exportmarkt is voor de EU, dus er zijn zeker mogelijkheden om 

gemeenschappelijke belangen te vinden.145 

 

-‐ Een tweede optie was enerzijds om in de nabije toekomst toch toe te treden tot het EER 

verdrag. Er was al een nieuw initiatief tot referendum genomen, en dit zou het mogelijk 

maken om binnen een tijdspanne van een tweetal jaar opnieuw over de materie te 

                                                 
142 A. MEIER en R. BUHOLZER, Die Zukunft der EU und die Schweiz, St. Gallen, Verlag Rüeger, 1997, 52-55. 
143 C.H. CHURCH, “Continuities within change” in C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, 
Oxon, Routledge, 2007, 195-196. 
144 L. GOETSCHEL, ”Switzerland and European Integration: Change Trough Distance”, EFA Rev 2003, 318-
319. 
145 T. PEDERSEN, European Union and the EFTA Countries, Londen, Pinter Publisher, 1994, 120-121. 
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stemmen.146 Maar deze optie werd, zoals in vorig onderdeel al besproken, gehypothekeerd 

door de positie van de EER leden. Velen hadden het doel om binnen een aantal jaar 

volwaardige EG leden te worden. Indien de EER te weinig leden had, bood ze veel minder 

economische voordelen, en moest een andere optie overwogen worden.147 Anderzijds kon 

ze daarbij overwegen om haar intern systeem aan te passen om zo op institutioneel vlak 

dichter bij de EU te kunnen staan. Op die manier kon ze iedere toekomstige 

onderhandeling en eventuele juridische relatie met de EU vergemakkelijken. Maar als men 

de mate van belangrijkheid van bepaalde instellingen en principes in het achterhoofd houdt 

realiseert men zich dat ook deze optie niet de meest voor de hand liggende is.148 

 

-‐ EU-lidmaatschap was de laatste mogelijkheid voor Zwitserland. De regering had een 

officieel toetredingsverzoek ingediend op 20 mei 1992, maar had besloten na het 

referendum van december 1992 om dit verzoek te schorsen. Het was in het politiek 

verdeelde Zwitserland niet mogelijk om na deze mislukking toetredingsonderhandelingen 

met de Unie op te starten.149 Tot op vandaag is het toetredingsverzoek nog steeds niet 

ingetrokken. De symbolische betekenis hiervan is niet te onderschatten. De discussie rond 

intrekking van dit verzoek is de laatste jaren al een aantal malen opgestart door de 

extreemrechtse partij SVP/UDC van Blocher, maar de Zwitserse autoriteiten willen de 

status quo situatie aanhouden, waarschijnlijk omdat ze toetreding nog steeds als een lange 

termijn optie beschouwen.150 

 

Na deze grondige analyse kan men enkel concluderen dat de grondbeginselen en instellingen van 

het Zwitsers grondwettelijk en institutioneel systeem de EER toetreding hebben verhinderd. Snel, 

zonder enige aanwijzing of raadpleging besliste de regering samen met bevoegde onderhandelaars 

om het toetredingsverzoek in te dienen en uitzonderlijk geen rekening te houden met basisprincipes 

van de bondsstaat. Deze gewaagde keuze bleek eveneens een foute beslissing te zijn. Kantons en 

bevolking stemde de nieuwe juridische integratievorm met de EG genadeloos weg. De eeuwige 

tweestrijd tussen noodzakelijke pro-Europese economische en juridische hervormingen en het 

behouden van haar constitutioneel en wettelijk verankerde principes gaat verder in het volgend 

hoofdstuk. 

                                                 
146 T. BLANCHET, R. PIIPPONEN en M. WESTMANN-CLEMENT, The Agreement on the European Economic 
Area, Oxford, Oxford University Press, 1994, 248-249. 
147 T. PEDERSEN, European Union and the EFTA Countries, Londen, Pinter Publisher, 1994, 120-121. 
148 C. DUPONT en P. SCIARINI, “Switzerland and the European Integration Progress: Engagement without 
Marriage”, West European Politics 2001, afl. 2, 228-229. 
149 T. PEDERSEN, European Union and the EFTA Countries, Londen, Pinter Publisher, 1994, 120-121. 
150 M. MARESCEAU, “EU - Zwitserland : enkele bedenkingen bij een complexe bilaterale verhouding”, in E. 
WYMEERSCH (ed.), Van alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, 676-677. 
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IV. BILATERALE OVEREENKOMSTEN EU – ZWITSERLAND 
 

Na verscheidene sectorale akkoorden tussen de EG en Zwitserland en het debacle rond de EER, 

ontstond een juridische en politieke impasse tussen beiden. Een uitweg lag in de ontwikkeling van 

Bilaterale akkoorden rond verschillende uiteenlopende onderwerpen die in se niet met elkaar 

verbonden waren. Door specifieke juridische technieken zijn het unieke akkoorden, waarmee de 

Unie en Zwitserland proberen te voldoen aan elkaars wederzijdse behoeften. De onderhandelingen 

die tot het ontstaan van deze akkoorden hebben geleid en de desbetreffende inhoud van  Bilateral I 

uit 1999 en Bilateral II uit 2004 worden in dit hoofdstuk uitvoerig geanalyseerd. 

 

1. Kader en historiek 

 

1.1 Actie en reactie: ‘Cherry Picking Switzerland’ 

 

Zoals men kan afleiden uit vorig overzicht, had de Zwitserse regering drie keuzes voor de 

toekomst. Ten eerste een ‘wait and see’ optie, met EER toetreding als uiteindelijk doel. Ten tweede 

het sluiten van bilaterale akkoorden via een ‘à la carte’ benadering, of als laatste en tevens meest 

extreme optie, EU toetreding. Wanneer men deze hypotheses onderwerpt aan een diepgaand 

onderzoek, realiseert men zich dat er rationeel gezien maar één oplossing voor handen was. Het 

aangaan van bilaterale akkoorden was waarschijnlijk maar een oplossing op middellange termijn en 

bood eveneens geen echte politieke macht op internationaal niveau, maar het was de enige concrete 

uitweg uit het nakende isolement. Zwitserland kon zich niet veroorloven te wachten.151 

 

Tijdens een vergadering van het Gemengd Comité152 in februari 1993 nam Zwitserland initiatief. 

De bondsstaat overhandigde een lijst van 15 onderwerpen aan de EU-vertegenwoordigers omtrent 

dewelke ze onderhandelingen wou opstarten. Deze topics waren vrij uiteenlopend, van openbare 

aanbesteding van overheidsopdrachten tot lucht- en wegvervoer. De EU reageerde gematigd 

positief, koos 5 onderwerpen uit de lijst en voegde er zelf twee aan toe, het vrij verkeer van 

personen en landbouw. Het vrij verkeer van personen was belangrijk voor de EU daar heel wat 

Europese onderdanen wonen en/of werken in Zwitserland. Omgekeerd is dit veel minder het geval. 

Daarnaast is agricultuur een heel gevoelig onderwerp voor de Zwitsers dat niet werd opgenomen in 

het Vrijhandelsakkoord van 1972. De Unie wou daar anno 1993 verandering in brengen en 

besprekingen opstarten. De resterende onderwerpen zouden pas aan de onderhandelingen worden 
                                                 
151 C. DUPONT en P. SCIARINI, “Back to the future: The first round of bilateral negotiations with the EU” in 
C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, Oxon, Routledge, 2007, 202-203. 
152 Het gemeenschappelijk overlegorgaan opgericht door het Vrijhandelsakkoord van 1972 (supra). 
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toegevoegd indien er aangaande deze zeven onderwerpen een concrete, onderhandelde oplossing 

werd gevonden.153 De Unie benadrukte dat het niet de bedoeling was dat Zwitserland een aantal 

preferentiële onderwerpen uit het bestaande EER akkoord zou overnemen en het eenvoudigweg 

zou aanpassen aan haar eigen individuele vereisten om zo het perfecte bilaterale akkoord te 

creëren. Ze verwoordde deze bedenking als volgt: “ … Swiss requests should, however, be 

considered on a strict basis of mutual advantage and without undermining the EEA. It would be 

inappropriate for Switzerland to obtain all the advantages of an Agreement which it has rejected, 

and whose entry into force has been so long delayed as a result.” En verder: “It is clear that any 

strengthening of cooperation will need to be on the basis of an overall balance of mutual 

advantage. In some area’s, the conclusion of a new agreement would be of value only to 

Switzerland; In others, of mutual benefit.” 154 

 

De Europese Unie had duidelijk haar bedenkingen bij deze nieuwe ontwikkelingen. Bestond er nog 

een toekomst voor de relaties tussen de Gemeenschap en Zwitserland na de rampzalige afloop van 

het EER verhaal? Zouden deze nieuwe ontwikkelingen enig voordeel inhouden voor de Unie zelf? 

Was de Unie opnieuw bereid om lange en moeilijke onderhandelingen te voeren, wetende dat het 

Zwitserse volk elk akkoord kan wegstemmen? De EU was echter ook vragende partij. In 1993 was 

Zwitserland haar tweede grootste exportmarkt (supra).155 Nieuwe juridische akkoorden waren 

noodzakelijk. Stilstaan betekende achteruitgang.   

 

In haar publicatie van 1993 omtrent de toekomstige relaties met Zwitserland bevestigde de 

Commissie dat ze onderhandelingen wou opstarten, maar enkel onder bepaalde voorwaarden. 

Vooreerst zouden onderhandelingen over een specifiek onderwerp pas afgesloten worden indien 

deze van een ander item ook binnen bepaalde termijn konden geconcludeerd worden. M.a.w. indien 

de onderhandelingen over vrij verkeer van personen – een belangrijk onderwerp voor de EU – trage 

progressie kenden, zouden andere topics – deze voorgesteld door Zwitserland zelf – desondanks 

hun snelle vooruitgang, niet afgesloten worden. Daarnaast zou de Unie pas overgaan tot ratificatie 

indien de Zwitserse overheid dit zelf ook kon doen. De Unie realiseerde zich meer dan ooit dat een 

referendum de totstandkoming van de nieuwe bilaterale akkoorden kon verhinderen. Ten slotte 

introduceerde de Unie de zogenaamde ‘guillotine-clausule’(infra) waarmee ze een link creëerde 

                                                 
153 A. LAZOWSKI, “Switzerland” in S. BLOCKMANS en A. LAZOWSKI, The European Union and its 
Neighbours: A legal appraisal of the EU’s policies of stabilisation, partnership and integration, Den Haag, 
TMC Accer Press, 2006, 154-155.  
154 Voor de volledige tekst en alle details zie, Communication “Future relations with Switzerland”, 1 oktober 
1993, COM (1993) 486 final. 
155 Zwitserland was in 2008 de derde belangrijkste exportmarkt voor de Europese Unie na de Verenigde 
Staten van Amerika en Rusland. Voor cijfermateriaal en details zie,  http://ec.europa.eu/trade/creating-
opportunities/bilateral-relations/countries/switzerland/, geraadpleegd 25 maart 2010. 
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tussen alle verschillende akkoorden. Indien de zeven akkoorden succesvol werden geratificeerd, 

maar er bijvoorbeeld na verloop van tijd één werd beëindigd156, zouden alle andere akkoorden 

eveneens worden stopgezet.157 

 

Zwitserland betaalde overduidelijk de prijs voor de uitslag van het referendum in 1992. De Unie 

had alle vertrouwen in de Zwitserse regering verloren en stelde duidelijke condities vooraleer ze 

een nieuw hoofdstuk aan het EG - Zwitserland verhaal wou toevoegen. De Zwitserse regering 

stond met de rug tegen de muur en had geen andere keuze dan deze voorwaarden te aanvaarden. 

 

1.2 Eerdere overeenkomsten 

 

De onderhandelingen van Bilateral I als ‘package deal’ startten in 1994. Het waren niet de eerste 

bilaterale akkoorden tussen beide partijen. Juridische ad-hoc deals werden reeds gesloten in de 

jaren vijftig, bij de start van de Europese integratie. De meeste van deze overeenkomsten waren 

specifieke, sectorale akkoorden en hadden in vele gevallen slechts betrekking op één specifiek 

product, de handel in verschillende soorten kazen158 of uurwerken159 als belangrijkste voorbeelden. 

Sommige akkoorden richtten dan weer een vorm van institutioneel overleg op tussen partijen, zoals 

het consultatie akkoord tussen de Hoge Autoriteit van de EGKS en Zwitserland.160 Het 

vrijhandelsakkoord van 1972 was een bredere overeenkomst die betrekking had op de handel van 

industriële goederen (supra). Dit akkoord kan aanzien worden als het grote bilaterale basisakkoord 

van de jaren zeventig, tachtig en negentig, daar zij, dankzij haar ontwikkelingsclausule (supra), 

enorm nuttig was voor het sluiten van nieuwe specifieke technische akkoorden.161 Een groot deel 

van de akkoorden uit laatstgenoemde periode, werden echter aangepast en/of vervangen door de 

Bilateral I en II akkoorden.162 

 
                                                 
156 Een niet ondenkbare mogelijkheid gezien de juridische aard van het akkoord rond het vrij verkeer van 
personen (infra). 
157 A. EGGER, “Switzerland’s Integration Policy” in L. GOETSCHEL, Small states inside and outside the 
European Union: interests and policies, Dordrecht, Kluwer, 1998, 98-100. 
158 Tariefovereenkomst EEG - Zwitserland Onderhandelingen van 1966 op grond van artikel XXVIII van het 
G.A.T.T. betreffende bepaalde kaassoorten van post ex 04.04 van het gemeenschappelijk douanetarief, Pb.L. 
13 oktober 1969, 5. 
159 Overeenkomst ter aanvulling van de Overeenkomst betreffende produkten van de uurwerkindustrie tussen 
de Europese Economische Gemeenschap alsmede haar Lid-Staten en de Zwitserse Confederatie, Pb.L. 30 
april 1974, afl. 118, 12. 
160 Consultatie akkoord tussen Zwitserland en de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap van Kolen 
en Staal, PB. 21 februari 1957, afl. 7, 85. 
161 Op het einde van de jaren tachtig waren al meer dan 130 technische akkoorden afgesloten op basis van de 
‘ontwikkelingsclausule’. 
162 M. VAHL en N. GROLIMUND, Integration without Membership, Brussel, Centre for European Policy 
Studies, 2006, 24-25. 
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Vermeldenswaardig in het kader van deze titel is het zogenaamd ‘Transit Agreement’ tussen de 

EEG en Zwitserland. Dit akkoord werd onderhandeld tegelijkertijd met het EER verdrag en is in 

werking getreden op 2 mei 1992, voor een tijdsduur van 12 jaar.163 Haar doel was het regelen van 

goederentransport via spoor en weg. Dit akkoord werd een diplomatiek succes voor de Zwitsers. 

De onderhandelaars waren er in geslaagd om al te grote toegevingen rond bepaalde onderwerpen, 

die vrij gevoelig lagen bij zowel beleidsmakers als bevolking, te beperken. Zo kon het 

maximumgewicht van vrachtwagens die toegelaten werden op Zwitserse wegen gehandhaafd 

worden op 28ton. Daarnaast bleef het nachtelijk rijverbod voor vrachtwagens van kracht. Het 

merendeel van het goederentransport tussen Noord- en Zuid-Europa zou via spoor door 

Zwitserland passeren. De Zwitsers van hun kant zouden dit mogelijk maken door hun spoornet 

verder aan te passen aan deze vereisten, en door nieuwe tunnels te bouwen onder de Zwitserse 

Alpen. De onderhandelingen waren bijgevolg een succes. Maar dit akkoord bleek niet te voldoen 

aan bepaalde Zwitserse behoeften op lange termijn. Swissair, de Zwitserse commerciële 

luchtvaartmaatschappij, kon als niet-communautaire vliegtuigmaatschappij geen extra passagiers 

opnemen bij een eventuele tussenstop in de Unie.164  Zwitserland wou dit gebrek oplossen door 

nieuwe onderhandelingen op te starten op basis van artikel 13 van het akkoord uit 1992. Volgens 

dit artikel moesten nieuwe onderhandelingen over wederzijdse toegang tot transportmarkten van 

goederenverkeer zich richten op het verkeer over de weg. Deze materie, het luchtvervoer en het 

goederenverkeer over de weg werden aldus toegevoegd aan haar lijst van 15 in februari 1993 

(supra).165 De onderhandelingen van deze twee onderwerpen worden samen met de andere topics 

van ‘Bilateral I’ bestudeerd in volgende titel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
163 In 2005 werd het akkoord opgezegd. 
164 C. DUPONT en P. SCIARINI, “Back to the future: The first round of bilateral negotiations with the EU” in 
C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, Oxon, Routledge, 2007, 202-203. 
165 J.C. SCHENEUWLY, “Principales caractéristiques de l’Accord sur le transport de marchandises et de 
voyageurs par rail et par route” in D. FELDER en C. KADDOUS (eds.), Accords bilatéraux Suisse - UE, 
Genève, Helbing & Lichtenhahn, 2001, 492-493. 
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2. Bilateral I 
 

De tweede titel van dit hoofdstuk zal trachten een duidelijk, structureel overzicht te geven van de 

onderhandelingsfasen van de verschillende akkoorden en hun specifieke inhoudelijke, 

materieelrechterlijke aspecten. In een tweede onderdeel wordt de juridische kant van het bilaterale 

verhaal onder de loep genomen.  

 

2.1 Analyse van de zeven bilaterale akkoorden 

 

Het vrij personenverkeer en het luchtvaartakkoord zullen uitgebreider behandeld worden dan de 

andere onderwerpen. Dit is noodzakelijk gezien het grote belang van deze onderwerpen tijdens de 

onderhandelingen van Bilateral I. 

 

2.1.1 Vrij verkeer van personen 

 

2.1.1.1 Ratio 
 

Het vrij verkeer van personen is een topic dat door de Europese Unie werd toegevoegd aan de 

agenda. Men kan hiervoor een aantal redenen aanhalen die enerzijds hun oorzaak vinden in 

waarden en normen die de Unie zelf als primordiaal beschouwd en anderzijds in het groot aantal 

Europese burgers die tewerkgesteld zijn in Zwitserland. Het vrij verkeer van personen behoort 

zonder twijfel tot één van de grondslagen van het acquis communautaire en is tevens één van de 

grote doelstellingen en onderwerpen van het EER akkoord van 1992.166 Zoals reeds vermeld wou 

de EU vermijden dat Zwitserland een geïndividualiseerd programma samenstelde om enkel rechten 

te ontwikkelen die voordelig waren voor hen, zonder op enige manier tegemoet te komen aan 

bepaalde vragen van de Unie. De Commissie communiceerde dan ook overduidelijk haar wensen 

omtrent dit onderwerp in haar publicatie in 1993: 

 

“ Free movement of persons is clearly of considerable importance for the Community and its 

member States. Certain Member States have informally made clear that their consent to 

agreements in other areas is conditional on a satisfactory result in the area of free movement of 

persons.” 167 

                                                 
166 C. DUPONT en P. SCIARINI, “Back to the future: The first round of bilateral negotiations with the EU” in 
C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, Oxon, Routledge, 2007, 204-205. 
167 Communication “Future relations with Switzerland”, 1 oktober 1993, COM (1993) 486 final. 
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Deze zin maakt mijn inziens duidelijk dat de Unie hier geen ‘non’ als antwoord zal aanvaarden. Ze 

maakt ook onrechtstreeks melding van de ‘guillotine clausule’ die alle akkoorden met elkaar zal 

verbinden. Indien geen akkoord kan gevonden worden omtrent het vrij verkeer van personen zullen 

de lidstaten geen goedkeuring geven voor andere onderwerpen die meer van belang zijn voor 

Zwitserland. De Europese Commissie verduidelijkte eveneens hoe ruim dit concept ingevuld zou 

worden in het nieuwe bilaterale akkoord:  

 

“The objective of a new bilateral Agreement between the Community and Switzerland should be the 

full implementation of the Community acquis in this area, as envisaged in the EEA Agreement.”168 

 

De bepalingen in het EER akkoord zullen dus als leidraad dienen tijdens de onderhandelingen 

tussen de EU en Zwitserland. Het feit dat Zwitserland deze bepalingen al eerder had aanvaard 

tijdens de onderhandelingen van het EER akkoord kan men zowel positief als negatief bekijken. De 

onderhandelaars konden toen de materie aanvaarden, maar de bevolking verwierp het EER akkoord 

in een referendum. De invloed van het vrije verkeer van personen op de arbeidsmarkt was te groot 

en Zwitserse burgers vreesden het ergste voor eigen tewerkstelling en een aantasting van het 

nationaal neutraliteitsbeleid. De onderhandelaars waren gedurende de onderhandelingen van 

Bilateral I verplicht om op zoek te gaan naar een oplossing om een nieuw negatief referendum te 

vermijden. 

 

2.1.1.2 Doel 
 

De doelstellingen van het akkoord werden opgenomen in artikel 1 van de overeenkomst169:  

 

a) het toekennen van het recht op toegang tot het grondgebied van de overeenkomstsluitende 
partijen en op het verblijf, de toegang tot een economische activiteit in loondienst, de 
vestiging als zelfstandige, alsmede op voortzetting van het verblijf op dit grondgebied; 
b) het vergemakkelijken van de verlening van diensten op het grondgebied van de 
overeenkomstsluitende partijen, met name het liberaliseren van de verlening van diensten 
van korte duur; 
c) het toekennen van het recht op toegang tot en verblijf op het grondgebied van de 
overeenkomstsluitende partijen voor personen die in het ontvangende land geen 
economische activiteit uitoefenen; 

                                                 
168 Communication “Future relations with Switzerland”, 1 oktober 1993, COM (1993) 486 final. 
169 Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzĳds, en de Zwitserse Bondsstaat, 
anderzĳds, over het vrĳe verkeer van personen, Pb.L. 30 april 2002, afl. 114, 6. 
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d) het toekennen van dezelfde levensomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden als die welke voor de eigen onderdanen gelden. 170 

 

Hiernaast probeert het akkoord eveneens de coördinatie van sociale zekerheidssystemen171 en de 

wederzijdse erkenning van diploma’s172 te verwezenlijken. Rond deze twee thema’s ontstonden 

weinig of geen problemen tijdens de onderhandelingfase. 173 

 

2.1.1.3 Onderhandelingen 
 

De besprekingen werden gestart in december 1994, nadat de Raad van de Europese Unie op 31 

oktober 1994 een onderhandelingsmandaat had verleend aan de Europese Commissie.174Dit 

mandaat was vrij ruim, de Raad had de Commissie slechts één duidelijke richtlijn opgelegd: “It 

must be the Community’s objective to secure a balance of mutual advantage within each sectoral 

agreement and between the various agreements”. De Commissie volgde deze richtlijn op, en 

verwittigde de Zwitserse onderhandelaars dat het vrije verkeer van personen voor de Unie een 

essentieel en onvoorwaardelijk onderdeel van het akkoord was. 175 Op 19 januari 1995 vroegen de 

onderhandelaars van de Commissie, samen met deze van de vijftien lidstaten176, de toepassing van 

het vrije verkeer van personen zoals ze beschreven stond in het acquis communautaire. Dit 

uitgangspunt ging een stap te ver voor de Zwitsers. Ze vreesden dat een akkoord met dergelijke 

inhoud zou afgestraft worden door haar bevolking.177 De Unie hield voet bij stuk, en wou de 

volledige materie ondertekend zien door beide partijen. Na heel wat discussie leek het alsof de 

onderhandelingen zouden vastlopen. Zwitserland stelde voor om de onderhandelingen omtrent het 

vrij verkeer uit te stellen en eerst andere onderwerpen te behandelen. De Commissie weigerde en 

eiste primair de goedkeuring van dit onderdeel vooraleer verder te gaan met andere 

onderhandelingen.  

 

                                                 
170 Art. 1 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
171 Art. 8 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
172 Art. 9 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
173 D. GROSSEN, “Appréciation politique de l’Accord sur la libre circulation des personnes” in D. FELDER en 
C. KADDOUS (eds.), Accords bilatéraux Suisse - UE, Genève, Helbing & Lichtenhahn, 2001, 264-265. 
174 Algemene Zaken en Externe Betrekkingen, Algemene Zaken, 31 oktober 1993, 10214/94 (Presse 219). 
175 R. SCHWOK en N. LEVRAT,“Switzerland’s Relations with the EU after the Adoption of the Seven Bilateral 
Agreements”, EFA Rev 2001, 335-354. 
176 Het akkoord rond het vrije verkeer van personen was een gemengd akkoord, wat impliceerde dat 
Zwitserland niet alleen onderhandelde met de Commissie maar ook met vertegenwoordigers van de vijftien 
lidstaten van de EU. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de ratificatie van het akkoord (infra).  
177 D. GROSSEN, “Appréciation politique de l’Accord sur la libre circulation des personnes” in D. FELDER en 
C. KADDOUS (eds.), Accords bilatéraux Suisse - UE, Genève, Helbing & Lichtenhahn, 2001, 264-265. 
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De enige mildering die tot de mogelijkheden behoorde was de incorporatie van overgangstermijnen 

in het akkoord, om op die manier de Zwitserse regering voldoende tijd en ruimte te geven om haar 

wetgeving en beleid gestaag aan te passen aan de nieuwe regelgeving die de overeenkomst tot 

stand bracht. Zwitserland werkte op vlak van verkeer van personen namelijk met quota’s en 

vergunningen, om zo de instroom van buitenlanders te beperken en te bemoeilijken. Oorspronkelijk 

eisten de EU onderhandelaars dat deze quota’s onmiddellijk werden afgeschaft, maar na verloop 

van tijd zag ze in dat dit voor Zwitserland een onmogelijke opdracht was. De Zwitsers stelden voor 

om hun wetgeving enkel op materieel niveau aan te passen, en zo ruimere rechten toe te kennen 

aan de 800.000 EU burgers die woonden of werkten in Zwitserland. Op lange termijn, via 

overgangsbepalingen, zouden quota’s verminderd en afgeschaft worden.178 

 

2.1.1.4 Het resultaat van een aangekondigd compromis 
 

De Unie stelde zich na deze korte impasse flexibel op en het akkoord werd ondertekend in 

december 1996. Tijdens de laatste maanden ontstonden zware inhoudelijke discussies, waardoor 

meningen en visies een aantal maal aangepast werden zodat beide partijen het resultaat als een 

succes konden presenteren op het thuisfront. De Commissie verzekerde het Europees Parlement en 

andere instellingen de volledige toepassing van het acquis omtrent het vrije verkeer van personen. 

De Zwitserse regering kon haar bevolking en parlement sussen met de verschillende 

overgangstermijnen en voorwaarden die ze had kunnen bedingen. 

 

2.1.1.4.1 Inhoud 
 

Bilateral I brengt op het niveau van vrij verkeer van personen verscheidene concrete, specifieke 

rechten tot stand. De basisbepalingen staan beschreven onder een eerste algemene titel terwijl meer 

gedetailleerde regels opgenomen zijn in drie verschillende bijlagen. Een beknopt overzicht van de 

belangrijkste rechten:  

-‐ Recht op toegang tot en het verblijf van EU burgers op Zwitsers grondgebied en vice 

versa;179 

-‐ Recht op verblijf en op toegang tot een economische activiteit wordt gewaarborgd;180 

-‐ Dienstverlening van korte of lange duur wordt mogelijk gemaakt;181 

                                                 
178 C. DUPONT en P. SCIARINI, “Back to the future: The first round of bilateral negotiations with the EU” in 
C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, Oxon, Routledge, 2007, 205-206. 
179 Art. 3 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
180 Art. 4 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
181 Art. 5 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
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-‐ Toegang- en verblijfsrechten voor personen die niet economisch actief zijn;182 

-‐ Gezinsleden van diegene die op basis van het akkoord rechtmatig verblijft of werkt op het 

grondgebied van één van de contracterende partijen worden houder van diezelfde 

rechten183; 

-‐ Een non-discriminatieclausule staat eveneens beschreven in het akkoord. Het garandeert 

aan onderdanen van een der overeenkomstsluitende partijen die legaal verblijven op het 

grondgebied van een andere overeenkomstsluitende partij niet te worden gediscrimineerd 

op basis van hun nationaliteit;184 

 

Naast deze rechten bevat de overeenkomst een vrij belangrijke verplichting voor zowel de Unie als 

Zwitserland. Artikel 16 bepaalt het volgende : “Om de doeleinden van de Overeenkomst te bereiken 

nemen de overeenkomstsluitende partijen alle maatregelen die vereist zijn om in hun betrekkingen 

rechten en verplichtingen toe te passen die gelijkwaardig zijn met die welke zijn vervat in de 

rechtsbesluiten van de Europese Gemeenschap waarnaar wordt verwezen”.185 Voor de 

interpretatie van begrippen uit het Gemeenschapsrecht moet de visie van het Europees Hof gevolgd 

worden, althans voor de jurisprudentie die dateert van voor de inwerkingtreding van de 

overeenkomst. Interpretatiegeschillen na deze datum worden behandeld door het Gemengd 

Comité.186 

 

2.1.1.4.2 Overgangsbepalingen 
 

Deze rechten zijn niet onmiddellijk in werking getreden. De Zwitserse onderhandelaars waren er in 

geslaagd overgangstermijnen te bedingen waardoor ze op hun tempo noodzakelijke aanpassingen 

aan hun wetgeving konden doorvoeren. Merendeel van deze overgangstermijnen zijn enkel van 

toepassing op de rechten van de Europese burgers die willen werken in, of verhuizen naar 

Zwitserland. De Zwitserse burgers kunnen vanaf twee jaar na de inwerkingtreding van het akkoord 

ten volle genieten van de hen toegekende rechten, en zich dus zonder problemen verplaatsen 

binnen de vijftien lidstaten die de Unie toen telde. De rechten van de Europese burgers zullen pas 

onvoorwaardelijk gelden twaalf jaar na de inwerkingtreding van het akkoord.187 

 

                                                 
182 Art. 6 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
183 Art. 7 (d) en (e) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
184 Art. 2 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
185 Art. 16 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
186 Art. 16 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
187 R. SCHWOK en N. LEVRAT, “Switzerland’s Relations with the EU after the Adoption of the Seven 
Bilateral Agreements”, EFA Rev 2001, 338-339. 
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Het akkoord dat in werking trad op 1 juni 2002 – na enkele ratificatieproblemen bij de Belgische 

overheid (infra) – hield volgende overgangstermijnen in: vanaf 1 juni 2002 tot en met 31 mei 2007 

kan Zwitserland kwantitatieve beperkingen handhaven op de toegang tot een economische activiteit 

voor de volgende categorieën verblijf: verblijf van meer dan vier maanden, doch minder dan één 

jaar, en verblijf van één jaar of meer. Voor verblijf van minder dan vier maanden gelden er geen 

beperkingen.188Als tegenprestatie zal Zwitserland gedurende diezelfde periode 15.000 

verblijfsvergunningen toekennen aan werknemers en zelfstandigen uit de Europese Gemeenschap 

voor een periode van één jaar of meer. Daarenboven zal ze 115.000 vergunningen reserveren voor 

diezelfde groep van personen uit de Unie die wensen te verblijven in Zwitserland voor een periode 

van meer dan vier maanden, doch niet langer dan één jaar.189 

 

Daarnaast kunnen alle contractsluitende partijen – dus ook alle lidstaten van de Europese Unie – 

gedurende twee jaar de controle handhaven op de voorrang voor inheemse werknemers190 die in de 

reguliere arbeidsmarkt zijn geïntegreerd. Het Gemengd Comité zal na één jaar onderzoeken of het 

noodzakelijk is deze beperkingen verder te handhaven. Verder kan zij ook de termijn van twee jaar 

inkorten. Deze regel is de enige beperking die geldt voor de rechten van Zwitserse burgers die 

willen werken in een lidstaat van de Unie.191 Na twee jaar zal deze voorrangsregel voor nationale 

arbeidskrachten aldus worden opgegeven. Zwitserland heeft evenwel kunnen bereiken dat zij na 

deze termijn bepaalde maatregelen kan nemen om haar werknemers op sociaalrechtelijk vlak te 

beschermen. Dankzij deze ‘flanking measures’ bij het akkoord kan de federale of lokale regering 

optreden tegen zogenaamde ‘social dumping’. Indien er bijvoorbeeld laagbetaalde werknemers 

voor een korte periode naar Zwitserland worden gestuurd door buitenlandse bedrijven en deze 

activiteit er voor zorgt dat de lonen van Zwitserse burgers dalen – salary under-cutting –  zal de 

overheid hiertegen kunnen optreden. De lokale besturen in de Zwitserse kantons hebben de 

mogelijkheid om in bepaalde sectoren minimumlonen in te voeren om deze dumpingproblematiek 

te bestrijden.192 De druk van bepaalde belangengroepen was omtrent dit thema enorm groot. De 

sociaalrechtelijke clausule was van kapitaal belang voor de vakbonden in Zwitserland. Het was 

volgens hen essentieel om Zwitserse principes en binnenlandse arbeidsmarkt te beschermen. De 

verschillende beroepsverenigingen dreigden er zelfs mee het bilaterale akkoord te verwerpen in een 

                                                 
188 Art. 10 (1) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
189 Art. 10 (3) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
190 Dit geldt eveneens voor diensverleners behalve in sectoren die onderwerp uitmaken van specifieke 
overeenkomsten tussen de partijen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de sector van de overheidsopdrachten. 
191 Art. 10 (2) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
192 D. VEUVE, “Mesures d’accompagnement de l’Accord sur la libre circulation des personnes” in D. FELDER 
en C. KADDOUS (eds.), Accords bilatéraux Suisse - UE, Genève, Helbing & Lichtenhahn, 2001, 292-293. 
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door hen opgestart referendum indien laatstgenoemde clausule niet werd opgenomen in het 

akkoord.193 

 

Zoals hierboven beschreven kan Zwitserland vanaf juni 2007 het systeem van quota’s en 

vergunningen niet meer toepassen. Normaliter kunnen EU onderdanen vanaf dat moment 

onvoorwaardelijk gebruik maken van hun rechten. Er is echter opnieuw een “safety-net” bedongen 

waardoor de Zwitsers toch nog kunnen terugvallen op hun kwantitatieve beperkingen. Indien na 

vijf jaar, doch niet langer dan twaalf jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst, het aantal 

nieuwe verblijfsvergunningen dat in een bepaald jaar is afgegeven aan werknemers en 

zelfstandigen uit de Europese Gemeenschap, meer dan 10 % hoger is dan het gemiddelde van de 

drie voorgaande jaren, kan Zwitserland voor het volgende jaar het aantal nieuwe 

verblijfsvergunningen van die categorie voor werknemers en zelfstandigen uit de Europese 

Gemeenschap eenzijdig beperken tot het gemiddelde over de drie voorgaande jaren, vermeerderd 

met 5 %. Het volgende jaar kan het aantal tot datzelfde niveau worden beperkt.194 Concreet creëert 

deze bepaling de mogelijkheid om kwantitatieve beperkingen op te leggen tussen 2007 en 2012 

indien de instroom van buitenlandse arbeidskrachten te groot is. De hoogte van deze beperkingen 

wordt afhankelijk gesteld van de gemiddelde toename van deze werknemers gedurende de laatste 

drie jaren.  

 

Ten slotte is de tijdsduur van het akkoord vastgelegd op zeven jaar.195 In 2009 wordt de 

overeenkomst automatisch verlengd tenzij één der partijen zich verzet tegen deze verlenging. 

Zwitserland of de Unie kan via een kennisgeving aan de andere partij vragen het akkoord stop te 

zetten. Zes maanden na deze kennisgeving zullen dan, wegens de toepassing van de “guillotine 

clausule”, alle zeven akkoorden beëindigd worden.196 Indien deze clausule niet gebruikt wordt, zal 

het akkoord in 2014 volledig en onvoorwaardelijk in werking treden. 

 

In mijn opinie hebben de Zwitsers met dit systeem een belangrijk compromis afgedwongen. Het 

laat toe om haar politieke partijen en bevolking stelselmatig voor te bereiden op de aanwezigheid 

van Europese burgers op hun arbeidsmarkt. Zonder overgangsmaatregelen zou dit proces te plots 

                                                 
193 A. FISCHER, S. NICOLET en P. SCIARINI, “Europeanization of a non-EU country: The case of Swiss 
Immigration Policy”, West European Politics 2002, afl. 4, 158-159. 
194 Art. 10 (4) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
195 Art. 25 (2) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
196 Duidelijke verwoording van deze clausule vind men in art 25 (4) van de overeenkomst tussen de EG en 
Zwitserland over het vrije verkeer van personen. Het artikel luidt als volgt: ‘Zes maanden na de ontvangst 
van de kennisgeving van niet-verlenging bedoeld in lid 2 of van de kennisgeving van opzegging bedoeld in lid 
3, houden de in lid 1 genoemde zeven overeenkomsten op van toepassing te zijn’ 
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en overweldigend geweest zijn waardoor de kans plausibel was dat het onderhandelde akkoord 

werd weggestemd in een referendum.  

 

Men mag bij het zoeken en begrijpen van de achterliggende ratio van dergelijke maatregelen niet 

vergeten dat Zwitserse burgers tot begin 1990 nooit geconfronteerd werden met werkloosheid. Het 

werkloosheidspercentage bleef in Zwitserland van de jaren zestig tot de jaren negentig steeds onder 

één percent.197 Het is naar mijn mening dan ook logisch dat Zwitserse politieke partijen en 

pressiegroepen druk uitoefenden op de onderhandelaars tijdens het overleg van het EER akkoord 

en Bilateral I. Door het openstellen van de grenzen en het ongelimiteerd toelaten van Europese 

burgers op Zwitserse arbeidsmarkt zou dit werkloosheidspercentage ongetwijfeld stijgen, waardoor 

de mogelijkheid bestond dat Zwitserse burgers hun job zouden verliezen aan Europese onderdanen. 

De bestaansreden van de verschillende nationale principes wordt stelselmatig duidelijk. Ze hebben 

wel degelijk een bepaalde functie en nut voor de welvaart van het land en zijn niet enkel 

ongeschreven, theoretisch vage beginselen waar het bestuur zich achter schuilhoudt. 

 

Deze juridische bepalingen zijn dan ook het grootste verschil tussen het EER akkoord en Bilateral 

I. Hoewel het EER akkoord eveneens de mogelijkheid gaf aan Zwitserland om systematisch het vrij 

verkeer van personen te implementeren, was dat systeem niet individueel afgestemd op de 

Zwitserse eisen. Bovendien bestond er in het EER verdrag geen mogelijkheid om eenzijdig te 

overeenkomst te beëindigen.198 Dankzij de flexibele positie die de EU ten aanzien van deze 

overgangsbepalingen aannam werd een nieuwe internationale crisis vermeden. Op 21 mei 2000 

stemde 67% van de Zwitserse bevolking voor de ratificatie van Bilateral I.199 Door de toetreding 

van nieuwe lidstaten in 2004 en 2007 ontstonden er echter een aantal kleine problemen. 

 

2.1.1.4.3 De juridische gevolgen van het gemengde akkoord 
 

De periode van overgangsmaatregelen is thans voorbij. Zwitserland heeft tot op vandaag nog geen 

gebruik gemaakt van haar extra optie in artikel 10 (4) van de overeenkomst om nieuwe 

kwantitatieve beperkingen op te leggen. Ook de eenzijdige opzeggingsmogelijkheid werd niet 

gebruikt. De inhoud van de overeenkomst zou aldus weinig tot geen problemen meer mogen 

opleveren voor de instandhouding van Bilateral I. Het gevaar schuilt daarentegen in de aard van dit 

internationaal akkoord. 
                                                 
197 F. EMMERT, “Switzerland and the EU: Partners, for Better or for Worse”, EFA Rev 1998, 378-379. 
198 R. SCHWOK en N. LEVRAT,“Switzerland’s Relations with the EU after the Adoption of the Seven Bilateral 
Agreements”, EFA Rev 2001, 338-339. 
199 Voor alle details, geografische weergave en percentages van het referendum van 21 mei 2000 zie, 
http://www.swissvotes.ch/votes/view/477/list, geraadpleegd op 29 maart 2010. 
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Het akkoord over het vrije verkeer van personen is namelijk een gemengd akkoord. Dit wil zeggen 

dat de Unie niet alleen als partij optreedt, maar het gezelschap krijgt van haar vijftien lidstaten aan 

de onderhandelingstafel. Via deze techniek kunnen de lidstaten een grote invloed uitoefenen op de 

onderhandelingen, totstandkoming, ratificatie en implementatie van een overeenkomst. De 

belangrijkste reden voor deze gemengd aard ligt vervat in de bevoegdheidsverdeling tussen de 

Europese Gemeenschap en haar lidstaten. De Europese Gemeenschap is namelijk niet exclusief 

bevoegd op vlak van het vrij verkeer van personen en heeft bijgevolg de medewerking van de 

lidstaten nodig bij het afsluiten van dergelijk akkoord.200 Een grondige bespreking van de 

specifieke werking en rationele achtergrond van dit type overeenkomsten behoort niet tot de 

onderzoeksvraag van deze thesis. Wel is het belangrijk even stil te staan bij de impact van 

gemengde akkoorden op de externe relaties van de EG en meer specifiek op haar verhouding met 

Zwitserland.  

 

In 2004 kende de Europese Unie haar grootste uitbreiding sinds haar oprichting. Maar liefst tien 

bijkomende landen werden lid van de EU, wat het totaal op vijfentwintig bracht. Zo’n 

uitbreidingsproces heeft uiteraard heel wat juridische gevolgen. Alle bilaterale overeenkomsten die 

de Unie heeft geconcludeerd zijn normaal automatisch ook van toepassing op deze nieuwe leden. 

De gemengde akkoorden zijn hierop een belangrijke uitzondering. Daar alle lidstaten partij zijn bij 

dergelijk ‘mixed agreement’, is het vereist dat alle nieuwe lidstaten dit akkoord apart aanvaarden 

en ratificeren. Een automatische inwerkingtreding geldt aldus niet voor het akkoord over het vrij 

verkeer van personen uit Bilateral I. Bij iedere uitbreiding moet dit akkoord aangepast worden aan 

de vernieuwde situatie via een protocol, waarvan Zwitserse goedkeuring afhankelijk is van een 

nieuw referendum.201 

 

De uitbreiding in 2004 zorgde aldus voor een heronderhandeling van het akkoord ten aanzien van 

deze nieuwe lidstaten. Zwitserland zou zich opnieuw verzetten tegen een onmiddellijke, 

onvoorwaardelijke inwerkingtreding van het akkoord waardoor nieuwe overgangstermijnen werden 

bedongen in het protocol.202 Ook dit maal werden de principes van voorrang voor nationale 

                                                 
200 S. BREITENMOSER, “Sectoral Agreements between the EC and Switzerland: contents and context”, CML 
Rev 2003, 1165-1166. 
201 M. MARESCEAU, “EU - Zwitserland : enkele bedenkingen bij een complexe bilaterale verhouding”, in E. 
WYMEERSCH (ed.), Van alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, 678-679. 
202 Protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de 
Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met het oog op de deelname, als 
overeenkomstsluitende partijen, van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, 
de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek 
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inheemse werknemers, kwantitatieve beperkingen en regels betreffende sociale dumping 

ingevoerd. Deze beperkingen zouden langzaamaan worden afgebouwd tegen eind 2011. Gevolg 

van dit protocol was dat er een onderscheid werd gemaakt tussen de rechten en plichten van de 

nieuwe en de oude lidstaten aangezien de overgangsbepalingen ten opzichte van de oude lidstaten 

thans afgelopen zijn en deze ten aanzien van de nieuwe lidstaten nog verder lopen tot 2011.203 

 

Het protocol kon een desastreuze impact hebben op Bilateral I en wel omwille van een combinatie 

van twee redenen. Vooreerst was de goedkeuring van het protocol opnieuw afhankelijk van een 

referendum in Zwitserland. De Zwitserse wetgevende macht had het protocol goedgekeurd begin 

2004, maar vreesde een nieuwe ‘non’ van de bevolking. Hoewel opiniepeilingen duidelijk in het 

voordeel waren van het pro-Europese kamp, was het percentage onbeslisten zorgwekkend. Meer 

dan tien procent wist nog niet of het nieuwe bilaterale avontuur tussen Zwitserland en de Europese 

Unie een goede oplossing was om de Zwitserse economische positie te handhaven in een sterk 

globaliserende wereld. De resultaten van de verscheidene referenda die doorheen de Zwitserse 

geschiedenis zijn georganiseerd leren ons dat deze groep in staat was om toch nog voor een 

negatief resultaat te zorgen.204 Indien het zo ver kwam – en dit is meteen de tweede belangrijke 

reden –  betekende dit het onmiddellijke, volledige en definitieve einde van de volledige bilaterale 

overeenkomst wegens de opname van de guillotine clausule in artikel 25 (4) van de overeenkomst. 

Het is echter nooit zo ver gekomen. Op 25 september 2005 werd het protocol door een meerderheid 

van de bevolking aanvaard.205 

 

Maar dit was niet het einde van het uitbreidingsverhaal. Roemenië 206  en Bulgarije 207 waren niet 

klaar met hun interne hervormingen en konden pas toetreden tot de Unie in 2007. Deze nieuwe 

                                                                                                                                                    
Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie, 
Pb.L. 28 maart 2006, afl. 89, 30. 
203 Art. 2 (b) van het protocol bij de overeenkomst tussen EG en Zwitserland over het vrije verkeer van 
personen. Voor een schematisch overzicht van de overgangsbepalingen t.o.v. de verschillende oude en 
nieuwe lidstaten zie, A. LAZOWSKI, “Switzerland” in S. BLOCKMANS en A. LAZOWSKI, The European Union 
and its Neighbours: A legal appraisal of the EU’s policies of stabilisation, partnership and integration, Den 
Haag, TMC Accer Press, 2006, 178-179. 
204 C. DUPONT en P. SCIARINI, “Back to the future: The first round of bilateral negotiations with the EU” in 
C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, Oxon, Routledge, 2007, 205-206. 
205 56 %  van de bevolking stemde in met de goedkeuring van het protocol. Voor alle details, geografische 
weergave en percentages van het referendum van 25 september 2005 zie, 
http://www.swissvotes.ch/votes/view/534/list, geraadpleegd op 1 april 2010. 
206 De Unie stelde verschillende overtredingen van mensenrechten vast in Roemenië, o.a. in wees- en 
kinderopvangtehuizen. Tevens was er nood aan duidelijke en strikte discriminatie- en milieuwetgeving. 
Roemenië maakte deze noodzakelijke aanpassingen, maar wordt via voortgangsrapporten nog steeds 
gecontroleerd en op de vingers getikt door de Europese Commissie. Voor meer uitleg zie, 
http://www.europa-nu.nl/id/vh9idso8w1nh/toetreding_roemenie_tot_de_europese_unie, geraadpleegd op 1 
april 2010. 
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uitbreiding betekende opnieuw een heronderhandeling van het akkoord en had de totstandkoming 

van protocol II bij de overeenkomst over het vrije verkeer van personen als gevolg.208 Dit protocol 

kende quasi dezelfde overgangsbepalingen als het eerste protocol en werd door alle partijen 

ondertekend op 27 mei 2008. Op het einde van 2008 was de economische situatie in Zwitserland 

niet zo rooskleurig als ten tijde van het eerste protocol in 2005. Vele bedrijven kampten met 

financiële problemen wegens de economische crisis en de werkloosheidsgraad steeg. Burgers 

vreesden hun job kwijt te raken en uitten hun ongenoegen over het akkoord omtrent het vrij verkeer 

van personen. Dhr. Jacques de Watteville, ambassadeur van Zwitserland bij de EU, vatte de 

politieke en economische situatie net voor het nieuwe referendum als volgt samen: “Six months 

ago, we were very optimistic about this vote. But now we get news of companies having troubles 

every morning, of jobs being cut, of people going on unemployment. Such a situation promotes 

protectionist reflexes. People fear losing their job and this is not a context favourable to a vote on 

the free movement of people”.209 

 

De angst bij de bevolking werd gevoed door een intensieve campagne geleid door de anti-Europese 

partij SVP –Schweizerische Volkspartei–, de grootste partij van Zwitserland die eveneens het 

initiatief tot organisatie van het referendum had genomen. Hun argumenten werden uitdrukkelijk 

vermeld op hun website: “Cette nouvelle extension de l'accord de libre circulation des personnes a 

été trop mal négociée pour être acceptée. Il faut rappeler qu'il y a un clivage économique profond 

entre la Roumanie et la Bulgarie, d'une part, la Suisse, d'autre part. Il s'agit en fait de deux pays 

du tiers monde au sein de l'UE. De plus, ces deux Etats sont pourris par la corruption et la 

criminalité. L'émigration y est énorme. Aujourd'hui déjà, le marché du travail allemand est 

submergé de personnes provenant d'Europe de l'Est qui se déclarent "indépendants".”210 Vrees 

voor stijging in de criminaliteitscijfers en de corrupte Bulgaarse en Roemeense overheden waren 

hun grootste pijnpunten. 

 

                                                                                                                                                    
207 Bulgarije kende vooral toetredingsproblemen wegens corruptie bij justitie en politie en overtredingen van 
mensenrechten. Voor meer details zie, http://www.europa-
nu.nl/id/vh9idzk2vkni/toetreding_bulgarije_tot_de_europese, geraadpleegd op 1 april 2010. 
208 Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de 
Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met het oog op de deelname, als 
overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en Roemenië, op grond van hun toetreding tot de 
Europese Unie, Pb.L. 20 mei 2009, afl. 124, 53. 
209 Citaat van J.D. WATTEVILLE, ambassadeur van Zwitserland bij de EU, geciteerd in V. POP, “Swiss-EU 
relations challenged by eastern workers referendum”, http://euobserver.com/9/27556, geraadpleegd op 2 april 
2010. 
210 Perscommuniqué van de Zwitserse volkspartij SVP, Porte ouvert aux abus? – non à la libre circulation 
des personnes, 
http://www.svp.ch/g3.cms/s_page/79910/s_name/communiquesdepresse/news_newsContractor_display_type
/detail/news_id/142/news_newsContractor_year/2008, geraadpleegd op 2 april 2010. 
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Desondanks de intensieve campagne van de Zwitserse Volkspartij werd het referendum aanvaard 

op 8 februari 2009 door 59% van de Zwitserse bevolking.211 Tweeëntwintig Duits- en Franstalige 

kantons stemden voor, één Italiaanssprekend kanton en drie kleine Duitstalige kantons stemden 

tegen. Vele politici waren opgelucht aangezien een negatief referendum, zoals hierboven 

besproken, fatale gevolgen kon hebben voor het voortbestaan van het akkoord. 

Commissievoorzitter Barrosso en de voorzitter van het Europees Parlement hadden lovende 

woorden voor het Zwitserse volk en haar regering.212 Het positief resultaat versterkte de Zwitserse 

geloofwaardigheid in Brussel. 

 

Na twee bindende volksraadplegingen in minder dan vijf jaar tijd kon de rust eindelijk wederkeren 

in Zwitserland. Door de guillotine clausule werd ieder referendum een alles of niets verhaal 

waardoor internationale spanning en aandacht steeg. De Zwitsers hebben dankzij een degelijke, 

coherente en verantwoorde onderhandelingsstrategie, dito buitenlands beleid, hun volk kunnen 

overtuigen van de noodzakelijkheid van de implementatie van het Europese acquis rond het vrije 

verkeer van personen.  Ze konden druk uitoefenen op de Commissie die, desondanks een duidelijk 

mandaat van de Raad van de Europese Unie, overgangstermijnen voor Zwitserse toepassing van 

het acquis toeliet. Dit compromis was van essentieel belang voor de continuïteit van de 

onderhandelingen van de andere topics uit Bilateral I.   

 

 

2.1.2 Luchtvervoer 

 

2.1.2.1 Begrip : de acht vrijheden 
 

Internationale gesprekken omtrent de regulering van het luchtverkeer werden opgestart in 1944, 

wegens de sterke ontwikkeling van de luchtvaart gedurende de tweede wereldoorlog. De 

Convention on International Civil Aviation – beter bekend als de Chicago Convention213 – werd 

ondertekend op 7 december 1944 door tweeënvijftig staten en was de opvolger van het verdrag van 

Parijs uit 1919.214 Het verdrag richtte de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie215 op in 1947, 

                                                 
211 Voor alle details, geografische weergave en percentages van het referendum van 8 februari 2010 zie, 
http://www.swissvotes.ch/votes/view/556/list, geraadpleegd op 2 april 2010. 
212 V. POP, “Swiss-EU relations challenged by eastern workers referendum”, http://euobserver.com/9/27556, 
geraadpleegd op 2 april 2010.  
213 Convention on International Aviation, 7 december 1944, http://www.icao.int/icaonet/dcs/7300_cons.pdf, 
geraadpleegd op 6 april 2010. 
214 X., “About ICAO-Chicago Convention”, http://www.icao.int/icaonet/dcs/7300.html, geraadpleegd op 5 
april 2010. 
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een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die als doel heeft de principes en 

standaarden voor de internationale luchtvaart op te stellen ter verbetering van het luchtverkeer. De 

Verenigde Staten van Amerika stelde voor om bepaalde luchtvaartvrijheden op te nemen in de 

conventie, om zo de liberalisering van de luchtvaartindustrie te bewerkstelligen. Uiteindelijk 

werden slechts twee vrijheden opgenomen in het verdrag omdat andere contracterende partijen, 

gezien de grootte van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, een te grote dominantie vreesden 

van de Verenigde Staten van Amerika indien er geen strikte regelgeving omtrent het onderwerp 

werd ontwikkeld.216  De eerste twee vrijheden werden aldus verzekerd door de ondertekening van 

het verdrag, indien men andere vrijheden wou verkrijgen in een bepaald land zou men bilaterale 

akkoorden moeten sluiten met dat specifieke land. Vooraleer verder te gaan met de uiteenzetting 

omtrent de liberalisering van het luchtverkeer en de positie van Zwitserland binnen deze materie, 

een overzicht van de 8 vrijheden: 

-‐ 1ste vrijheid: het recht om over het grondgebied van een ander land te vliegen zonder te 

landen.217 

-‐ 2de vrijheid: het recht om te landen op het grondgebied van een ander land voor technische 

doeleinden, bijvoorbeeld om te tanken of om herstellingen uit te voeren.218 

-‐ 3de vrijheid: het recht om passagiers te vervoeren vanuit een binnenlandse luchthaven naar 

een specifieke buitenlandse luchthaven. Bijvoorbeeld: Genève – Brussel.219 

-‐ 4de vrijheid: het recht om passagiers te vervoeren vanuit een buitenlandse luchthaven naar 

een eigen nationale, binnenlandse luchthaven. Bijvoorbeeld: Brussel – Genève.220 

-‐ 5de vrijheid: Het recht om passagiers op te pikken op een buitenlandse luchthaven en deze 

te vervoeren naar een andere buitenlandse luchthaven, op een vlucht die vertrokken is op 

een binnenlandse luchthaven. Bijvoorbeeld: Genève – Brussel – Londen.221 

-‐ 6de vrijheid: Het recht om passagiers op te pikken op een buitenlandse luchthaven en ze te 

vervoeren naar een specifieke andere buitenlandse luchthaven via een tussenstop op eigen 

binnenlandse luchthaven. Bijvoorbeeld: Brussel – Genève – Londen.222 

-‐ 7de vrijheid: Het recht om passagiers op te pikken op een buitenlandse luchthaven en deze 

te vervoeren naar een andere buitenlandse luchthaven. Bijvoorbeeld: Brussel – Londen.223 

                                                                                                                                                    
215 Beter bekend via zijn Engelse oprichtingsnaam: “International Civil Aviation Organization” 
216 X., “Internationale Burgerluchtvaartorganisatie”, http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheden_in_de_lucht, 
geraadpleegd op 5 april 2010. 
217 A. DOBSON, Globalization and Regional integration: The origins, development and impact of the single 
European aviation market, Oxon, Routledge, 2007, xiv. 
218 Ibid. 
219 Ibid. 
220 Ibid. 
221 Ibid. 
222 A. DOBSON, Globalization and Regional integration: The origins, development and impact of the single 
European aviation market, Oxon, Routledge, 2007, xiv. 
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-‐ 8ste vrijheid: Dit is het meest verregaande recht, het zogenaamde ‘cabotage’. Dit recht 

houdt de mogelijkheid in om passagiers op te pikken op een buitenlandse luchthaven en 

deze via een binnenlandse vlucht te vervoeren naar een andere luchthaven in dat land. 

Simpelweg, een binnenlandse vlucht aangeboden door een buitenlandse 

luchtvaartmaatschappij. Bijvoorbeeld: Parijs – Nice.224 

 

Het verdrag uit 1944 kent enkel de eerste twee vrijheden aan alle verdragspartijen toe. Bijgevolg 

moeten deze landen bilaterale overeenkomsten met elkaar sluiten omtrent de andere zes vrijheden. 

Deze overeenkomsten werden vaak gesloten op wederkerige basis, via zogenaamde reciprocal 

rights. Indien land A aan land B toestemming gaf om te landen en passagiers op te pikken op haar 

luchthavens kende land B hetzelfde recht toe aan land A. Via deze methode werden duizenden 

overeenkomsten gesloten. 

 

Het systeem kende niettemin grote nadelen. Nieuwe luchtvaartmaatschappijen werden 

geconfronteerd met het feit dat vele lucratieve routes al ingenomen waren door grote, reeds 

bestaande luchtvaartmaatschappijen, waardoor de prijs om te kunnen vliegen via deze routes vaak 

heel hoog was. Toegang tot de markt voor nieuwe bedrijven was door deze hoge kostprijs zo goed 

als onmogelijk. Bijgevolg was er van concurrentie geen sprake en waren de vliegtuigtickets enorm 

prijzig. De luchtvaartsector smachtte naar een verregaande deregulering. 225 

 

De vereenvoudiging van luchtvaartwetgeving werd opgestart in de jaren tachtig, wanneer 

toenmalig President van de Verenigde Staten van Amerika R. Reagan een project rond de 

liberalisering van de luchtvaart oprichtte, volgens hem de enige manier om de concurrentie binnen 

de sector op te drijven. Vervolgens sloot de V.S.A verschillende ‘Open Sky’ akkoorden met een 

aantal Europese landen dankzij dewelke de vrije toegang tot Amerikaans en Europees 

luchtruim/luchthavens verzekerd werd.226 

 

De Europese Unie volgde het Amerikaanse voorbeeld. Een arrest van het Europees Hof van Justitie 

uit 1986 was cruciaal voor de Europese deregulering. Het arrest besloot het volgende:  

 

“uit de bewoordingen van artikel 74 , blijkt dat de doelstellingen van het verdrag , met 
inbegrip van het in artikel 3 , sub f , genoemde doel - te weten de invoering van een 

                                                                                                                                                    
223 A. DOBSON, Globalization and Regional integration: The origins, development and impact of the single 
European aviation market, Oxon, Routledge, 2007, xiv. 
224 Ibid. 
225 F. EMMERT, “Switzerland and the EU: Partners, for Better or for Worse”, EFA Rev 1998, 384-385. 
226 Ibid. 
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regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging binnen de 
gemeenschappelijke markt niet wordt vervalst - , eveneens gelden voor de vervoersector 
. 
Nu het verdrag geen andersluidende bepalingen bevat , moet worden aangenomen , dat 
de verdragsbepalingen inzake de mededinging , en inzonderheid die van de artikelen 85 
tot en met 90 , van toepassing zijn op de vervoersector . 
Wat het luchtvervoer betreft , kan artikel 84 eeg-verdrag niet worden uitgelegd in die zin , 
dat daarin het luchtvervoer wordt onttrokken aan de toepassing van de algemene regels 
van het verdrag , met inbegrip van die betreffende de mededinging”227 

 

De EU mededingingsregels werden door dit arrest van toepassing verklaard op het luchtvervoer. 

Na dit arrest ontwikkelde de Europese Commissie een dereguleringsprogramma. In drie 

verschillende fases werd de sector geliberaliseerd, waardoor Europese luchtvaartmaatschappijen 

toegang kregen tot alle routes en bestemmingen binnen de lidstaten van de Unie. Bilaterale 

akkoorden tussen de lidstaten waren niet langer vereist.228 

 

2.1.2.2 Toepassingsgebied 
 

Het grootste probleem voor Zwitserland was dat betreffende regeling niet van toepassing was op 

haar  luchtvaartmaatschappijen daar het land geen lid is van de Unie of van de EER. Dit 

impliceerde dat de Zwitsers nog steeds afhankelijk waren van specifieke bilaterale akkoorden met 

alle nadelen van dien. Indien Swissair graag een vlucht wil inlassen van Zurich naar Stockholm, is 

een akkoord als basis vereist. Aangezien deze rechten steeds wederkerig worden toegekend, is het 

plausibel dat de tegenpartij niet geïnteresseerd is in een extra lijn richting Zurich waardoor het 

akkoord en de extra route in het water zou vallen of dat de Zwitsers er gewoon veel meer moeten 

voor betalen. Het niet-lidmaatschap bij de Unie kostte Swissair ongeveer 250 miljoen Zwitserse 

Franc per jaar. 229 Dit onderdeel van de bilaterale overeenkomst was dan ook essentieel voor de 

Zwitsers. 

 

De Unie was bereid Zwitserse luchtvaartmaatschappijen toegang te verlenen tot de gedereguleerde 

Europese luchtvaartsector via het bilaterale akkoord omtrent luchtvaart, maar enkel via 

verschillende etappes.230 De luchtvaartvrijheden nummer drie en vier werden toegekend vanaf de 

ondertekening van het akkoord, nummer vijf tot zeven zouden pas in werking treden in 2004.231 

                                                 
227 HvJ, 30 april 1986, gevoegde zaken 209-213/84, Ministère public/Asjes et al, Jur. 1986, I-1425.  
228 F. EMMERT, “Switzerland and the EU: Partners, for Better or for Worse”, EFA Rev 1998, 384-385. 
229 F. EMMERT, “Switzerland and the EU: Partners, for Better or for Worse”, EFA Rev 1998, 384-385. 
230 Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer, Pb.L. 
30 april 2002, afl. 114, 73. 
231 Art. 15 (1)  van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake 
luchtvervoer. 



 
 
 
 
 

59 

Het recht om als buitenlandse luchtvaartmaatschappij binnenlandse vluchten aan te bieden in het 

buitenland, het ‘cabotage’ recht, behoorde niet tot het pakket.232 Hieromtrent kunnen 

onderhandelingen worden opgestart vijf jaar na de inwerkingtreding van het akkoord.233 

 

 In 2007 vroeg Zwitserland aan de EU om de onderhandelingen over dit recht op te starten. De 

Unie stond hier niet weigerachtig tegenover maar vroeg binnen het gemengd comité om eerst een 

studie af te wachten dewelke de impact van het ‘cabotage’ recht op beide partijen zou 

onderzoeken.234 Uit de resultaten die eind 2008 werden gepubliceerd bleek dat de toepassing van de 

achtste luchtvaartvrijheid in de relatie tussen EU en Zwitserland geen significante impact zou 

hebben op de huidige commerciële luchtvaartsector. Het zakelijk luchtvaartverkeer zou het grootste 

voordeel halen uit de implementatie van de regelgeving. Ook na deze studie hield de Unie de boot 

voor nieuwe onderhandelingen nog even af. Ze stond opnieuw open voor gesprekken, maar wou 

eerst polsen naar de mening van de lidstaten.235 Tot op vandaag zijn er geen nieuwe 

persmededelingen vrijgegeven. Wel zijn er drie kleine overeenkomsten toegevoegd aan het 

bilaterale akkoord uit 2001. Het betreft akkoorden die in werking zijn getreden op 1 augustus 2009 

en ze behandelen een aantal technische aspecten in de commerciële luchtvaart.236 Eveneens werd 

de huidige bilaterale regeling in overeenstemming gebracht met de nieuwe Europees 

beveiligingsreglementering op luchthavens. Op een meeting van het Gemengd Comité op 7 april 

2010 te Brussel werd beslist dat passagiers die vertrokken zijn in een Europese luchthaven geen 

extra controle moeten ondergaan bij het maken van een overstap in Zwitserse luchthavens. Dit 

recht geldt ook voor Zwitserse reizigers die een tussenstop maken binnen de Unie. Deze materie 

treedt op 29 april 2010 in werking.237 

 

                                                 
232 C. KADDOUS, “The relations between the EU and Switzerland” in A. DASHWOOD en M. MARESCEAU 
(eds.), Law and Practice of EU External Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 233-234. 
233 Art. 15 (3) van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake 
luchtvervoer. 
234 Voor het volledige perscommuniqué zie, BUREAU DE L’INTEGRATION DFAE/DFE, Accord bilatéral : 
Suisse et UE entament des travaux préparatoires en vue de négociations sur les vols intérieurs,  
http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/16090, geraadpleegd op 6 april 2010. 
235 Voor het volledige perscommuniqué, zie BUREAU DE L’INTEGRATION DFAE/DFE, Accord aérien avec 
l’UE : la Suisse souhaite ouvrir des négociations sur le cabotage, http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/24470, geraadpleegd op 6 april 2010. 
236 Voor het volledige perscommuniqué, zie BUREAU DE L’INTEGRATION DFAE/DFE, La Suisse reprend de 
nouveaux règlements techniques de l'UE régissant l'aviation civile, http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/27955, geraadpleegd op 6 april 2010. 
237 Voor het volledige perscommuniqué zie, BUREAU DE L’INTEGRATION DFAE/DFE, La Suisse reprend les 
réglementations de l’UE en matière de sûreté aéroportuaire, http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/32534, geraadpleegd op 9 april 2010. 
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Het luchtvaartakkoord bevat net zoals het akkoord over het vrij personenverkeer een non-

discriminatieclausule.238 Daarnaast is de bewoording van artikel 8 en 9 van de overeenkomst quasi 

gelijk aan artikel 81 en 82 van het toenmalige EG verdrag van Nice. De mededingingsregels zijn 

dus ook van toepassing op de Zwitserse luchtvaartmaatschappijen. Het misbruik van machtpositie 

is bijvoorbeeld verboden.239 

 

Mijn inziens kan men concluderen dat het luchtvaartakkoord zonder al te grote problemen tot stand 

kwam dankzij de flexibele positie die de onderhandelaars van de Europese Unie aannamen. Dit was 

een akkoord die essentieel was voor de Zwitsers, net zoals het vrij verkeer van personen er één was 

voor de Unie. Het niet-lidmaatschap had in deze sector zware financiële gevolgen voor Zwitserse 

luchtvaartbedrijven. Maar welke was de beweegreden voor het gedrag van de Unie? Het is in mijn 

opinie duidelijk dat de Europese Unie op dit niveau toegevingen wou doen aan Zwitserland, in ruil 

voor een aanpassing van de reglementering van het wegvervoer. Zwitserland is een belangrijk 

transitland voor het Noord - Zuid vrachtvervoer binnen de EU. De Zwitsers hadden echter een 

duidelijke limiet op het toegelaten gewicht van vrachtwagens op hun wegen, zijnde 28ton - supra 

Transit Agreement - en de Europeanen vroegen een aanpassing van deze regel.  

 

 

2.1.3 Goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg 
 

Dit akkoord volgt duidelijk het stramien van de onderhandelingen van de vorige onderwerpen. Eén 

van beide contractanten is duidelijk vragende partij, de andere is niet happig om haar principes 

opzij te schuiven en zoekt naar oplossingen, vaak in de vorm van overgangsmaatregelen. In casu 

wil de Unie, zoals uitgelegd op het einde van vorige titel, een verhoging van het maximum gewicht 

van vrachtwagens op Zwitserse wegen bewerkstelligen. 

 

2.1.3.1 The Alpine Protection initiative 
 

De Zwitserse uitgangspositie werd wedermaal intern gehypothekeerd. In februari 1994 werd een 

referendum georganiseerd ter bescherming van de Zwitserse Alpen, The Alpine Protection 

                                                 
238 Art. 3 van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake 
luchtvervoer. 
239 Art. 9 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake 
luchtvervoer. 
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Initiative genaamd.240 De goedkeuring van dit referendum had de implementatie van een nieuwe 

grondwetsregel tot gevolg die de Alpenregio wou beschermen door al het transalpine 

goederenverkeer zoveel mogelijk via spoor te laten gebeuren.241 De Zwitserse onderhandelaars 

werden geacht met deze grondwettelijke beperking rekening te houden bij aanvang van de 

gesprekken.242 De Raad van de Europese Unie gaf de Europese Commissie toestemming om de 

onderhandelingen aan te vatten met Zwitserland, maar de verhoging van het maximum toegelaten 

gewicht van 28ton was een conditio sine qua non. Een patstelling leek opnieuw in de maak. 

 

2.1.3.2 Unilateral Safeguard Clause 
 

Een nieuwe impasse ontstond tijdens het overleg. De oplossing werd dit maal gevonden in de 

toepassing van overgangstermijnen voor de verhoging van het toegelaten gewicht, gekoppeld aan 

een belastingssysteem die, indien de gevraagde taks hoog genoeg was, een afschrikkend effect 

moest hebben op doorreizende Europese vrachtwagens.243 Tot 2005 zouden quota’s en andere 

overgangsmaatregelen gelden244, erna hadden Europese trucks toegang tot Zwitserse autowegen na 

betaling van een heffing van ongeveer 200 euro.245 Deze belasting moet niet alleen instaan voor de 

vergoeding van de schade die de opheffing van de 28ton limiet teweegbrengt aan natuur en 

wegdek, maar ook dienen als afschrikmiddel waardoor vrachtwagens bij het uitstippelen van hun 

Noord - Zuid route toch door het goedkopere Oostenrijk zouden reizen. Opvallend is dat dit bedrag 

oorspronkelijk vastgelegd was op 400 euro. De Unie kon dit evenwel niet aanvaarden, omdat geen 

enkele chauffeur of bedrijf dit bedrag zou betalen en de gehele regeling een maat voor niks geweest 

                                                 
240 Voor alle details, geografische weergave en percentages van het referendum van 20 februari 2010 zie, 
http://www.swissvotes.ch/votes/view/421/list, geraadpleegd op 7 april 2010. 
241 Art. 84 van de Zwitserse grondwet van 1999 luidt als volgt: 
 “1 The Confederation shall protect the Alpine region from the negative effects of transit traffic. It shall limit 
the nuisance caused by transit traffic to a level that is not harmful to people, animals and plants or their 
habitats. 
2 Transalpine goods traffic shall be transported from border to border by rail. The Federal Council shall 
take the measures required. Exceptions shall be permitted only when there is no alternative. They must be 
specified in detail in a federal act. 
3 The capacity of the transit routes in the Alpine region must not be increased. This does not apply to by-pass 
roads that reduce the level of transit traffic in towns and villages. “ 
242 R. SCHWOK en N. LEVRAT,“Switzerland’s Relations with the EU after the Adoption of the Seven Bilateral 
Agreements”, EFA Rev 2001, 340-341. 
243 C. KADDOUS, “The relations between the EU and Switzerland” in A. DASHWOOD en M. MARESCEAU 
(eds.), Law and Practice of EU External Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 234-235. 
244 Art. 8 van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake het 
goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg. 
245 Art. 37 van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake het 
goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg. 
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zou zijn, daar het verkeer via Frankrijk of Oostenrijk zou reizen en er ginds onvermijdelijk 

verkeersproblemen zouden ontstaan.246 

 

In ruil voor het verlagen van hun heffing kregen de Zwitsers de mogelijkheid om eenzijdig de prijs 

van de belasting op te drijven indien er gedurende bepaalde termijn doorstromingsproblemen 

ontstonden op Zwitserse wegen en er eveneens te weinig gebruikt wordt gemaakt van het 

aangeboden Zwitsers spoorwegnet.247 Dergelijke verhoging kan ook afgesproken worden door 

onderling overleg binnen het Gemengd Comité.248 Op 23 januari 1998 werden onderhandeling 

afgesloten, in 2002 trad het akkoord in werking.249 

 

 

2.1.4 Handel in landbouwproducten 

 

Deze overeenkomst zal de handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en Zwitserland proberen 

te versterken door de toegang van landbouwproducten tot de markt van de andere partij te 

vergemakkelijken.250 Dit akkoord houdt rekening met de verplichtingen die de partijen hebben als 

lidstaat van het WTO verdrag.251 De Unie had dit punt op de agenda toegevoegd omdat Zwitserland 

één van de grootste voedselimporteurs is ter wereld. Vijfenzeventig procent van geïmporteerde 

landbouwproducten komen uit EU-lidstaten en aangezien het vrijhandelsakkoord van 1972 deze 

materie uitsluit, konden alle tariefafspraken die in de jaren negentig van toepassing waren eenzijdig 

worden opgezegd.252 De Unie ging via deze weg op zoek naar meer continuïteit en zekerheid. 

Omtrent dit thema ontstonden weinig problemen. 

 

 
 

                                                 
246 C. DUPONT en P. SCIARINI, “Back to the future: The first round of bilateral negotiations with the EU” in 
C.H. CHURCH (ed.), Switzerland and the European Union, Oxon, Routledge, 2007, 203-204. 
247 Art. 46 (1) van de overeenkomt tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake het 
goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg. 
248 Art. 47 (1) van de overeenkomt tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake het 
goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg. 
249 Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake het goederen- en 
personenvervoer per spoor en over de weg, Pb.L. 30 april 2002, afl. 114, 91. 
250 Art. 1 van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de 
handel in landbouwproducten, Pb.L. 30 april 2002, afl. 114, 132. 
251 C. KADDOUS, “The relations between the EU and Switzerland” in A. DASHWOOD en M. MARESCEAU 
(eds.), Law and Practice of EU External Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 234-235. 
252 F. EMMERT, “Switzerland and the EU: Partners, for Better or for Worse”, EFA Rev 1998, 390-391. 
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2.1.4.1 Tariefconcessies 
 

De liberalisering van de markten zou bereikt worden door de opname van verschillende 

tariefconcessies in het akkoord. Een tariefconcessie houdt in dat partijen afspreken om op bepaalde 

producten, in casu landbouwproducten, geen invoerrechten meer te heffen, of deze rechten te 

limiteren tot een bepaald niveau, via zogenaamde douane quota. Specifieke tariefconcessies werden 

stelselmatig en wederzijds toegekend voor onder andere kaasproducten.253 

 

2.1.4.2 Technische handelsbelemmeringen 
 
In een zestal bijlagen werden maatregelen opgenomen die tot doel hadden de technische 

handelsbelemmeringen in verschillende branches zoals de fytosanitaire sector en de sector 

betreffende diervoeders en wijnbouwproducten te verminderen.254 

 

 

2.1.5 Wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling 

 

Dit akkoord probeert de liberalisering die Bilateral I in verscheidene sectoren tracht te 

verwezenlijken te vergemakkelijken.255 Het vijfde akkoord heeft, in tegenstelling tot het 

landbouwakkoord waar de belemmeringen werden verminderd voor één specifieke sector, een 

ruimere werking en is van toepassing op industriële producten uit diverse sectoren. Technische 

voorschriften en standaarden kunnen van land tot land verschillen. Voor producenten en exporteurs 

vormen deze verschillen een belemmering omdat zij hun producten moeten aanpassen aan de markt 

waarvoor de goederen bestemd zijn. Het is dus belangrijk om deze standaarden en voorschriften 

zoveel mogelijk te uniformiseren indien men handel tussen beide partijen wil versoepelen en 

verbeteren.  

 

2.1.5.1 Toepassingsgebied 
 

In die gevallen waar wetgeving van de Europese Unie en Zwitserland gelijkaardig worden geacht, 

voorziet de overeenkomst in een wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordelingen, 

                                                 
253 Bijlage 3 van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de 
handel in landbouwproducten 
254 Art. 5 van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de 
handel in landbouwproducten. 
255 Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake wederzĳdse 
erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling, Pb.L. 30 april 2002, afl. 114, 369. 
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certificaten en goedkeuringen van producten uitgevoerd door een erkende instantie van de andere 

contracterende partij.256 Bijgevolg kunnen producten worden goedgekeurd door een bevoegd 

Zwitsers beoordelingsbureau en erna worden verkocht in de Unie en vice versa.257 Er is dus maar 

één conformiteitstest vereist voor producten die onder het toepassingsgebied van dit akkoord 

vallen. Indien de wetgeving betreffende een aantal procedures niet gelijkaardig is of in het geval 

een product of sector niet behandeld wordt door het akkoord, is een dubbele controle nog steeds 

noodzakelijk, maar dan kan de controle uitgevoerd worden door eenzelfde erkend Zwitsers of 

Europees orgaan.258In 2007 werd het toepassingsgebied van het akkoord uitgebreid tot producten 

die afkomstig zijn uit derde staten. Oorsprong van het product speelt bijgevolg geen enkele rol 

meer.259 Het Gemengd Comité heeft in 2009 nog een wijziging doorgevoerd aan het akkoord.260 

Het akkoord werd door dit besluit in overeenstemming gebracht met een nieuwe Europese richtlijn 

betreffende liften.261 

 

2.1.5.2 Actuele aanpassingen: het Cassis de Dijon principe 
 

Dit principe houdt in dat alle rechtmatig geproduceerde goederen uit een lidstaat van de Europese 

Unie ook kunnen worden verkocht in een andere lidstaat. Het beginsel is gebaseerd op het bekende 

Cassis de Dijonarrest van het Europese Hof van Justitie.262 Het principe is bijvoorbeeld van 

toepassing op de handelsrelaties tussen de EU en de EER, maar niet op deze tussen de Unie en 

Zwitserland. Het bilaterale akkoord is hiervoor institutioneel te gelimiteerd.263 De Zwitsers hebben 

het principe wel unilateraal ingevoerd in hun eigen nationale wetgeving. In juni 2009 werd de wet 
                                                 
256 Art. 1 (2) van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake 
wederzijdse erkenning van de overeenstemmingbeoordeling. 
257 Art. 1 (1) van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake 
wederzijdse erkenning van de overeenstemmingbeoordeling. 
258 M. VAHL en N. GROLIMUND, Integration without Membership, Brussel, Centre for European Policy 
Studies, 2006, 26-27. 
259 Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de herziening 
van de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling tussen de 
Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat, Pb.L. 29 december 2006, afl. 386, 51. Art. (4) van de 
overeenkomst werd aangepast door dit nieuwe akkoord. Het luidt nu als volgt: ‘De bepalingen van deze 
overeenkomst hebben betrekking op de producten waarop deze overeenkomst van toepassing is, ongeacht 
hun oorsprong’.  
260 Voor het volledige perscommuniqué zie, ADMINISTRATION FEDERALE, Extension et adaptation du champ 
d'application de l'Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité conclu 
avec l'UE, http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/30871, geraadpleegd op 8 april 
2010. 
261 Beslissing 1/2009 van het Gemengd Comité omtrent de aanpassing van het overeenstemmingsakkoord, 
http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/attachments/30871/63905/17813/0_MRA_Agreement.pdf, 
geraadpleegd op 8 april 2010. 
262 HvJ, 20 februari 1979, 120/78, Cassis de Dijon, Jur. 1979, I-649. 
263 C. KADDOUS, “The relations between the EU and Switzerland” in A. DASHWOOD en M. MARESCEAU 
(eds.), Law and Practice of EU External Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 236-237. 
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gestemd, op 1 januari 2010 trad ze in werking.264 In oktober 2009 probeerden enkele 

belangengroepen deze inwerkingtreding nog te verhinderen via een referendum, maar hun initiatief 

kreeg niet genoeg steun waardoor de volksraadpleging niet georganiseerd werd.265 Vrijwel alle 

producten die legaal kunnen worden aangekocht binnen de EU en de EER zullen dankzij deze wet 

vrij kunnen circuleren in Zwitserland zonder dat enige additionele controle vereist is. Op dit 

principe gelden wel enkele uitzonderingen.266 

 

 

2.1.6 Sommige aspecten van overheidsopdrachten 

 

De titel van deze overeenkomst maakt duidelijk dat niet alle aspecten van het onderwerp behandeld 

worden in dit bilateraal akkoord. Dit is logisch daar het WTO verdrag al in een basisreglementering  

voorziet. De overeenkomst bouwt hier op verder en voegt een aantal nieuwe elementen toe.267 

 

2.1.6.1 Regels en controleaspecten 
 

Het akkoord voorziet in drie grote uitbreidingen ten opzichte van het WTO verdrag. Vooreerst 

breidt ze de actuele regeling uit tot de spoorweg-, telecommunicatie- en energiesector. Daarnaast is 

de regelgeving ook van toepassing op private en publieke rechtspersonen actief in de electriciteit-, 

transport-, waterdistributie-, haven- en luchthavensector.268 Ten slotte zijn de lokale, gemeentelijke 

overheden ook verplicht de aanbestedingsprocedures te respecteren. 269 

 

                                                 
264X., “Switzerland: Likely application of the Cassis-de-Dijon principle in 2010”, 
http://www.globaltradealert.org/measure/switzerland-likely-application-cassis-de-dijon-principle-2010, 
geraadpleegd 8 april 2010. 
265X.,” The Cassis de Dijon 
Principle”,http://www.osec.ch/internet/osec/en/home/export/knowhow/foreign_trade_glossar/the_cassis_de_
dijon_principle.html, geraadpleegd op 8 april 2010. 
266 Voor een overzicht van deze uitzonderingen zie, X., “The Cassis de Dijon principle: Exceptions to the 
rule”, http://www.osec.ch/internet/osec/en/home/export/countries/ch/export/product/cassis.html, 
geraadpleegd op 8 april 2010. 
267 Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende sommige 
aspecten van overheidsopdrachten, Pb.L. 30 april 2002, afl. 114, 430. 
268 Art. 3 (2) van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende 
sommige aspecten van overheidsopdrachten. 
269 Art. 2 (1) van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende 
sommige aspecten van overheidsopdrachten. 
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De correcte uitvoering van de overeenkomst wordt gecontroleerd door een onafhankelijke instantie 

van elke partij.270 Deze instanties kunnen administratieve en eventueel gerechtelijke stappen 

ondernemen indien er bepalingen van de overeenkomst niet worden gerespecteerd.271 De Europese 

Commissie zal deze taak waarnemen voor de Europese Gemeenschap. De Zwitserse regering heeft 

een speciale commissie opgericht om de juiste naleving van de bepalingen van het akkoord te 

verifiëren.272 Daarnaast moeten de partijen voorzien in een niet-discriminerende, snelle, 

doorzichtige en doeltreffende procedure die leveranciers of dienstverrichters in staat stellen beroep 

aan te tekenen tegen veronderstelde inbreuken die zich hebben voorgedaan in het kader van 

aanbestedingen waarbij zij een belang hebben of hadden.273 

 

 

2.1.7 Wetenschappelijke en technologische samenwerking 

 

De laatste overeenkomst, die gesloten werd met de EG en EURATOM, geeft Zwitserland dezelfde 

rechten, plichten en toegang tot deelneming in de Europese Kaderprogramma’s op vlak van 

technologisch en wetenschappelijk onderzoek als lidstaten van de Europese Unie en de Europese 

Economische Ruimte. 274 

 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om Zwitserse wetenschappers te laten participeren in het 

vijfde Kaderprogramma van de EU, geldende tussen 1998 en 2002. Alle universiteiten, bedrijven, 

onderzoekers hadden de mogelijkheid om zich in te schrijven voor projecten die onder het 

Kaderprogramma vielen. De overeenkomst werd beëindigd samen met het Kaderprogramma eind 

2002. Door de late inwerkingtreding van het bilateraal akkoord – 2002 – heeft deze overeenkomst 

bijgevolg weinig nut gehad. 275 

 

                                                 
270 Art. 8 (1) van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende 
sommige aspecten van overheidsopdrachten. 
271 Art. 8 (2) van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende 
sommige aspecten van overheidsopdrachten. 
272 E. BOLLINGER, “Grundzuge des Abkommens über bestimmte Aspekte des öffentlichen 
Beschaffungswesens, in D. FELDER en C. KADDOUS (eds.), Accords bilatéraux Suisse - UE, Genève, Helbing 
& Lichtenhahn, 2001, 654-655. 
273 Art. 5 (1) van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende 
sommige aspecten van overheidsopdrachten. 
274Art. 1 van de Overeenkomst inzake wetenschappelĳke en technologische samenwerking tussen de 
Europese Gemeenschappen en de Zwitserse Bondsstaat, Pb.L.. 30 april 2002, afl. 114, 468. 
275 S. BREITENMOSER, “Sectoral Agreements between the EC and Switzerland: contents and context”, CML 
Rev 2003, 1178-1179. 
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Het akkoord werd ondertussen al tweemaal vernieuwd, eenmaal voor de participatie in het zesde 

Kaderprogramma tussen 2003 en 2006, en eenmaal voor deelneming in het zevende programma 

tussen 2007 en 2013.276 

 

 
 

2.2 Juridische aspecten 
 

2.2.1 Aard en grondslag 

 

De algemene titel van dit pakket overeenkomsten is tot op bepaald niveau misleidend, want slechts 

vijf van de zeven overeenkomsten zijn echte, bilaterale akkoorden. De onderzoeksovereenkomst is 

een trilateraal akkoord tussen Zwitserland, de Europese Gemeenschap en EURATOM en het 

akkoord over het vrij personenverkeer is een gemengd akkoord.277 De oorzaken en gevolgen van 

een gemengde overeenkomst zijn eerder al besproken. 

 

Men zou verwachten dat men bij het zoeken naar de juridische grondslag van Bilateral I een vrij 

lange, ingewikkelde lijst met juridische verwijzingen zou aantreffen. Niets is minder waar. De 

gemeenschappelijke juridische basis voor Bilateral I is artikel 310 van het EG verdrag en luidt als 

volgt:  

 

“De Gemeenschap kan met één of meer staten of internationale organisaties akkoorden sluiten 

waarbij een associatie wordt ingesteld die wordt gekenmerkt door wederkerige rechten en 

verplichtingen, gemeenschappelijk optreden en bijzondere procedures.”278 

 

Dit artikel is een opvallende keuze daar zij in de meeste gevallen dient als juridische basis voor 

associatieovereenkomsten.279 Deze juridische basis werd niet vermeld in eerste mededelingen van 

de Commissie aan de Raad van de Europese Unie omtrent Bilateral I waardoor de uiteindelijke 

beslissing om zich te baseren op 310 EG heel onverwacht was. De Commissie vond de opname van 

artikel 310 EG verdrag noodzakelijk wegens het ruime karakter van de overeenkomst. Dergelijke 

                                                 
276 C. KADDOUS, “The relations between the EU and Switzerland” in A. DASHWOOD en M. MARESCEAU 
(eds.), Law and Practice of EU External Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 239-240. 
277 S. BREITENMOSER, “Sectoral Agreements between the EC and Switzerland: contents and context”, CML 
Rev 2003, 1143-1144. 
278 Art. 310 van het EG verdrag van Nice. 
279 De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Turkije is een voorbeeld van een 
associatieovereenkomst. 
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‘package’ akkoorden vereisten volgens de Commissie de verplichte goedkeuring van het Europees 

Parlement en dit kon enkel verwezenlijkt worden via de implementatie van het associatieartikel. 

Naast de instemming van  het Parlement bracht artikel 310 EG nog een tweede verplichting met 

zich mee. De Raad van de Europese Unie moest volgens artikel 300 (2) (1) unaniem instemmen 

met de conclusie van het bilaterale associatieakkoord.280 

 

Kunnen we hieruit concluderen dat het eerste bilateraal akkoord in se een associatieovereenkomst 

is? De iure zou men dit kunnen besluiten. Het artikel stelt duidelijk in zijn bewoording dat de 

gemeenschap bij het gebruik van deze bepaling geassocieerd wordt met haar tegenpartij. De facto 

daarentegen mag men bij het afsluiten van eender welke overeenkomst nooit de vrije wil van 

partijen uit het oog verliezen. Beide partijen hebben nooit de intentie gehad om een 

associatieovereenkomst tot stand te brengen. Het is dan ook beter aan te nemen dat de opname van 

artikel 310 EG een puur pragmatische keuze is geweest van de EG, en enkel bestempeld kan 

worden als een interne oplossing voor een juridisch probleem. De Zwitsers voelen zich alvast niet 

‘geassocieerd’ met de EU. 281 

 

2.2.2 Institutionele basis 

 

In tegenstelling tot het EER akkoord is het juridische kader van deze zeven bilaterale akkoorden 

eerder gelimiteerd. Samenwerking en overleg gebeurd via Gemengde Comités, samengesteld uit 

vertegenwoordigers van beide partijen. Deze comités - ieder akkoord heeft er ten minste één -  

vergaderen minimum eenmaal per jaar of op initiatief van een der partijen. Het voorzitterschap 

wordt afwisselend waargenomen door een Zwitserse of een EU vertegenwoordiger.282 Deze 

comités bieden aldus een mogelijkheid van overleg en implementatie van de bepalingen van de 

verschillende overeenkomsten. Ze staan ook vaak in voor de beslechting van geschillen.283 

Beslissingen worden steeds in consensus genomen. In sommige gevallen hebben de Gemengde 

Comités een beperkte beslissingsbevoegdheid. Artikel 18 van de overeenkomst over het vrij 

verkeer van personen bepaalt bijvoorbeeld dat het Gemengd Comité wijzigingen kan vaststellen 

                                                 
280 C. KADDOUS, “The relations between the EU and Switzerland” in A. DASHWOOD en M. MARESCEAU 
(eds.), Law and Practice of EU External Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 239-240. 
281 M. MARESCEAU, “EU - Zwitserland : enkele bedenkingen bij een complexe bilaterale verhouding”, in E. 
WYMEERSCH (ed.), Van alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, 680-681. 
282 M. VAHL en N. GROLIMUND, Integration without Membership, Brussel, Centre for European Policy 
Studies, 2006, 34-35. 
283 M. VAHL en N. GROLIMUND, Integration without Membership, Brussel, Centre for European Policy 
Studies, 2006, 40-41. 
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aan bijlagen II of III en dat deze wijzigingen onmiddellijk na hun vaststelling in werking treden.284 

De Comités zijn echter nooit bevoegd om de basistekst van het akkoord aan te passen. 285 

 

Het akkoord richt geen gemeenschappelijke rechtbank op die instaat voor uniforme interpretatie 

van de bepalingen of toeziet op de correcte toepassing van de bepalingen. Daaruit volgt dat 

verschillende nationale rechtbanken verantwoordelijk zijn voor laatstgenoemde taken, wat er voor 

kan zorgen dat men tegenstrijdige interpretaties krijgt over dezelfde juridische artikels. De 

rechtbanken uit lidstaten van de Europese Unie hebben wel de mogelijkheid om een prejudiciële 

vraag te stellen aan het Europese Hof van Justitie, waardoor uniforme toepassing gegarandeerd is 

binnen het grondgebied van de Europese Unie.286 Een uitzondering op dit principe bestaat in het 

akkoord omtrent luchtvervoer, waar de bevoegdheid voor de toepassing, interpretatie en 

beslechting van geschillen omtrent mededingingsbepalingen uit het akkoord bij de Europese 

instellingen ligt.287 

 

Zwitserland heeft in 2004 gebruik gemaakt van de bevoegdheid van het Hof van Justitie omtrent de 

luchtvervoerovereenkomst. In 2003 ontstond er namelijk een geschil tussen Zwitserland en 

Duitsland over toepassing van nieuwe Duitse luchtvaartregelgeving inzake geluidshinder. Deze 

Duitse verordening bevatte nieuwe procedures voor de nadering van de luchthaven van Zürich voor 

vliegtuigen die het Duitse grondgebied overvliegen. Met deze maatregelen moet de geluidshinder 

worden verminderd, waaraan de ten noorden van de grens tussen Duitsland en Zwitserland gelegen 

gemeenten door het overvliegen worden blootgesteld. De vete tussen beide landen kon niet via 

internationaal overleg worden opgelost en de Europese Commissie besliste in een beschikking op 5 

december 2003 dat Duitsland haar regelgeving verder mocht toepassen.288 Zwitserland aanvaardde 

dit niet en diende een verzoek tot nietigverklaring van de beschikking in bij het Europees Hof van 

Justitie op 13 februari 2004 op basis van artikel 230 EG juncto artikel 20 van de overeenkomst 

tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer.289 De zaak werd 

                                                 
284 Art. 18 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over het vrije verkeer van personen. 
285 D. FELDER, “Appréciation juridique et politique du cadre institutionnel et des dispositions générales des 
accords sectoriels” in D. FELDER en C. KADDOUS (eds.), Accords bilatéraux Suisse - UE, Genève, Helbing & 
Lichtenhahn, 2001, 130-131. 
286 S. BREITENMOSER, “Sectoral Agreements between the EC and Switzerland: contents and context”, CML 
Rev 2003, 1155-1156. 
287 C. KADDOUS, “The relations between the EU and Switzerland” in A. DASHWOOD en M. MARESCEAU 
(eds.), Law and Practice of EU External Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 241-242. 
288 Beschikking 2004/12/EG van de Commissie van 5 december 2003 inzake een procedure betreffende de 
toepassing van Art. 18, lid 2, eerste zin, van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de 
Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer en Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, Pb.L.. 4/13 van 8 
januari 2004. 
289 Art. 20 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland luidt als volgt: “Alle geschilpunten betreffende 
de geldigheid van besluiten van de instellingen van de Gemeenschap genomen op basis van hun 
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doorverwezen naar het Gerecht van Eerste Aanleg die op 7 juli 2006 de tussenkomst van de Duitse 

Landkreis Waldshut regio aanvaardde. Er is nog geen beslissing geveld, de zaak is nog steeds 

aanhangig bij het Gerecht van Eerste Aanleg.290 Op maandag 22 maart 2010 kondigden de 

ministers van transport van Duitsland en Zwitserland aan dat ze een einde willen maken aan het 

zeven jaar durende dispuut. In april zal een werkgroep worden opgericht die een nieuw bilateraal 

akkoord tussen Duitsland en Zwitserland moet uitwerken over de geluidshinderproblematiek.291 

 

2.2.3 Ontwikkeling van het recht 

 

Dit aspect mag niet onderschat worden. Een van de achterliggende redenen van de verwerping van  

het EER verdrag was de verplichting om nieuwe EG regelgeving automatisch te aanvaarden en het 

gebrek aan invloed op de totstandkoming van die nieuwe regelgeving. Alle EER partijen zijn 

verplicht nieuwe EU regelgeving die deel uit maakt van het toepassingsgebied van het akkoord 

zonder meer te aanvaarden, terwijl in casu, bij de bilaterale akkoorden, Zwitserland akkoord gaat 

met het EG acquis op het moment van concluderen van het akkoord. Ze is bijgevolg niet verplicht 

aanpassingen of vernieuwingen zondermeer te aanvaarden. Soms zal er na onderling overleg, zoals 

bij het luchtvaartakkoord, nieuwe EU regelgeving opgenomen worden in het akkoord, maar dit is 

geen absolute verplichting. Over inhoudelijke aanpassingen wordt gemeenschappelijk 

gedebatteerd, de Unie kan niet eenzijdig beslissen om nieuw Eu acquis toe te passen binnen haar 

overeenkomsten met Zwitserland. De Zwitsers bepalen m.a.w. zelf mee of en hoever hun integratie 

in EG acquis gaat. De toepassing van nieuw acquis is dus niet dynamisch en automatisch zoals bij 

de EER.292 

 

2.2.4 Ratificatie 

 

De ratificatie van Bilateral I bestaat uit twee grote onderdelen. Vooreerst is er de parlementaire 

goedkeuring eind jaren negentig en het daaropvolgend referendum. Daarnaast waren er de twee 

referenda in 2004 en 2009 die een bedreiging vormden voor het voortbestaan van het akkoord. 

                                                                                                                                                    
bevoegdheden krachtens deze overeenkomst, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen”. 
290 GEA, 7 juli 2006, T-319/05, Zwitserland/Commissie, Jur. 2006, II-2073. 
291 J.C. TELLECHEA, “Bern and Berlin aim for flight noise settlement”, Swissinfo, 
http://www.swissinfo.ch/eng/business/Bern_and_Berlin_aim_for_flight_noise_settlement.html?cid=8537114
, geraadpleegd op 12 april 2010. 
292 D. FELDER, “Appréciation juridique et politique du cadre institutionnel et des dispositions générales des 
accords sectoriels” in D. FELDER en C. KADDOUS (eds.), Accords bilatéraux Suisse - UE, Genève, Helbing & 
Lichtenhahn, 2001, 127-128. 
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Laatste aspect werd ruim besproken in het stuk over het vrije verkeer van personen, dit punt zal 

zich daardoor beperken tot een analyse van de goedkeuring van het akkoord door de wetgevende 

macht en het volk via het referendum van 21 mei 2000. 

 

Op 8 oktober 1999 keurde het Parlement de zeven bilaterale akkoorden met overgrote meerderheid 

goed. Hoewel verschillende lobbygroepen een nieuw referendum probeerden te vermijden, werd op 

21 mei 2000 de goedkeuring gevraagd aan het Zwitserse volk via een nieuwe volksraadpleging.293 

67% aanvaardde de ratificatie van Bilateral I.294 Acht jaar eerder verwierp ditzelfde volk een andere 

vorm van Europese integratie, hoe kan men dit verklaren? 

 

Mijn inziens zijn hiervoor drie grote oorzaken. Ten eerste werd het EER akkoord slecht 

onderhandeld. De Zwitsers kregen aanvankelijk verkeerde signalen uit Brussel over de diepgang 

van het akkoord en de invloed die de Zwitsers op de totstandkoming van nieuwe regelgeving 

konden uitoefenen. Ze streefden gedurende een aantal jaar het onmogelijke na, beseften te laat de 

grote impact die het akkoord op interne situatie zou hebben, en pasten opeens hun strategie ten 

opzichte van  de EU aan door op het einde van de onderhandelingen een toetredingsverzoek in te 

dienen. De hele natie was verward en tegenstanders van de EER maakten gebruik van de situatie 

door het nieuwe akkoord en toetreding tot de EU op hetzelfde niveau te plaatsen. Deze chaos bleef 

ditmaal achterwege. Er werd duidelijk onderhandeld, weliswaar met toegevingen, maar er waren 

geen plotse aanpassingen aan het Zwitsers beleid. Bovendien zat het toetredingsverzoek 

diepgevroren in de ijskast.  

 

Ten tweede was dit akkoord veel meer op maat van de Zwitsers. Oorspronkelijk leek het alsof de 

Unie heel hard zou onderhandelen, met weinig of geen toegevingen, want ‘cherry picking’ was uit 

den boze. Maar men kan naar mijn opinie niet ontkennen dat beide partijen, ook de EU, de voor 

hen belangrijkste overeenkomsten en topics op de agenda hebben gekregen. Dankzij 

gemeenschappelijke belangen kregen beide partijen hun zin en konden compromissen gesloten 

worden. Overgangstermijnen gaven de Zwitsers de mogelijkheid om de EU, stukje per stukje, 

toegang te verlenen tot Zwitserland en haar Alpen. Bovendien, zoals reeds vermeld, werd het 

bilaterale akkoord niet automatisch aangepast aan nieuw EG acquis. Dit alles maakte het veel 

eenvoudiger om het akkoord te presenteren aan de bevolking.  

 

                                                 
293 Voor een volledig chronologisch overzicht van de gebeurtenissen zie, INTEGRATION OFFICE FDFA/FDEA, 
http://www.europa.admin.ch/themen/00499/00505/00605/index.html?lang=en, geraadpleegd op 12 april 
2010. 
294 Voor alle details, geografische weergave en percentages van het referendum van 21 mei 2000 zie, 
http://www.swissvotes.ch/votes/view/477/list, geraadpleegd op 12 april 2010. 
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Ten derde bleef de intensieve contra campagne uit. De SVP kon zich niet als één geheel tegenover 

het bilaterale akkoord schragen, aangezien vele problematische aspecten waartegen ze zich verzet 

hadden in 1992, opgelost waren in de nieuwe overeenkomsten.295 

 

De inwerkingtreding van het akkoord geschiedde pas op 1 juni 2002, doordat de Belgische 

overheid de ratificatie van het akkoord over het vrije verkeer van personen lang uitstelde. Een 

dispuut tussen Zwitserland en België over luchtvaartmaatschappijen Swissair en Sabena lag aan de 

basis van dit probleem.296 

 

De guillotine clausule in combinatie met het gemengd akkoord zetten een groot vraagteken bij  het 

voortbestaan van Bilateral I. Laatste twee referenda inzake aanpassing van het vrij verkeer van 

personen aan de EU uitbreiding werden weliswaar zonder grote problemen goedgekeurd, toch kan 

men nu nog niet inschatten hoe de interne situatie zal geëvolueerd zijn bij een volgende EU 

uitbreiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
295 R. SCHWOK en N. LEVRAT,“Switzerland’s Relations with the EU after the Adoption of the Seven Bilateral 
Agreements”, EFA Rev 2001, 349-350. 
296 M. MARESCEAU, “EU - Zwitserland : enkele bedenkingen bij een complexe bilaterale verhouding”, in E. 
WYMEERSCH (ed.), Van alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, 678-679. 
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3. Bilateral II 

 

Vrijwel meteen na de inwerkingtreding van Bilateral I vroeg Zwitserland aan de Europese Unie om 

nieuwe gesprekken op te starten. Er waren een aantal thema’s overgebleven uit haar 

oorspronkelijke lijst van vijftien onderwerpen die vrij essentieel waren voor de verdere 

ontwikkeling en integratie van Zwitserland binnen de Unie. De Zwitsers wensten verdere 

samenwerking te creëren via de implementatie van het Schengen en Dublin acquis. De EU stond 

echter niet te trappelen om nieuwe onderhandelingen aan te vatten, maar na verkennende 

gesprekken waren de Europeanen toch voor het idee gewonnen en voegden ze tweetal topics toe op 

de al vrij omvangrijke lijst.297 Uiteindelijk werd beslist te onderhandelen over niet minder dan tien 

onderwerpen. Eén ervan, deelname aan EU-programma’s inzake onderwijs, beroepsopleiding en 

jeugd is geen juridisch akkoord. Na de onderhandelingen kwam er slechts een politieke 

intentieverklaring tot stand over het onderwerp. Ondertussen is er op 6 augustus 2009 een apart 

bilateraal akkoord geparafeerd omtrent het onderwerp. Deze materie zal wegens zijn politieke aard 

en klein aandeel in Bilateral II niet behandeld worden. 298 De andere negen akkoorden worden wel 

één voor één besproken. De Schengen/Dublin akkoorden en de akkoorden omtrent belastingen op 

spaargelden en fraudebestrijding worden uitgebreider geanalyseerd gezien hun juridische graad van 

belangrijkheid en politieke gevoeligheid. 

 

3.1 Analyse van de negen bilaterale akkoorden 

 

In dit hoofdstuk wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als in het vorige hoofdstuk. De materiële, 

inhoudelijke aspecten zullen eerst behandeld worden, erna volgt een meer specifieke juridische 

analyse.  

 

 
 
 
 
 

                                                 
297 A. AFONSO en M. MAGGETTI, “Bilaterals II: reaching the limits of the Swiss third way?” in C.H. CHURCH 
(ed.), Switzerland and the European Union, Oxon, Routledge, 2007, 215-216. 
298 Voor meer details over het onderwerp zie, INTEGRATION OFFICE FDFA/FDEA, Education, vocational 
training, youth, http://www.europa.admin.ch/themen/00500/00506/00518/index.html?lang=en, geraadpleegd 
op 12 april 2010. 
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3.1.1 Belasting op inkomsten uit spaargelden 

 

3.1.1.1 De Spaargeldrichtlijn 
 

Deze richtlijn werd aangenomen na jarenlange discussie over welk fiscaal systeem de Unie zou 

toepassen om belastingen te heffen op inkomsten uit spaargelden van EU burgers op een bank van 

een lidstaat waar ze zelf niet woonachtig zijn. Het bespreken van deze interne onderhandelingen 

tussen de verschillende instellingen van de Unie valt niet binnen het onderzoeksthema van deze 

thesis, waardoor het in dit kader wenselijk is om enerzijds de laatste conclusies van de Europese 

Raad van 2000 te onderzoeken en anderzijds de impact van deze beslissingen vanuit Zwitsers 

oogpunt te bestuderen.299 

 

De Europese Raad te Santa Maria da Feira – Portugal – in juni 2000 was cruciaal voor de 

ontwikkeling van de richtlijn en de totstandkoming van de overeenkomst tussen Zwitserland en de 

Europese Unie.300 Op deze Europese top aanvaardden de regeringsleiders van de vijftien lidstaten 

het voorstel van de ECOFIN-Raad301 betreffende de automatische uitwisseling van gegevens tussen 

de verschillende autoriteiten van lidstaten over spaargelden van niet ingezetenen. Ze belastte de 

Raad met het verder uitwerken van de basisprincipes, zodat de nieuwe Richtlijn kon aangenomen 

worden ten laatste eind 2002.302 Deze overeenstemming was niet onvoorwaardelijk. Binnen de 

ECOFIN-Raad had men na overleg beslist dat dergelijke richtlijn er enkel kon komen indien de 

Raad en de Commissie akkoorden afsloten met ‘belangrijke derde staten’ om zodoende de 

Europese financiële markt te beschermen.303 Het lijkt mijn inziens logisch dat indien alle Europese 

lidstaten dergelijk strenge richtlijn invoerden, vele Europese burgers hun “zwart” spaargeld 

simpelweg van hun Luxemburgse, Belgische of Franse rekening halen en hiermee naar een 

Zwitserse bank stappen, aangezien ze daar enerzijds beschermd worden door het bankgeheim en 

anderzijds geen belastingen moeten betalen op inkomsten op hun spaargelden daar de richtlijn 

ginds niet van toepassing is. Lidstaten van de Unie wilden deze kapitaalvlucht vermijden door 

bijvoorbeeld een bilateraal akkoord met Zwitserland af te sluiten met als doel de implementatie van 

                                                 
299 Voor een gedetailleerd overzicht van de interne voorstellen en ontwikkelingen in de jaren negentig zie, V. 
HUMBERT, “La fiscalité de l’épargne dans l’Union européenne” in C. KADDOUS en M. GREINER (eds.), 
Accords bilatéraux II Suisse - UE, Genève, Helbing & Lichtenhahn, 2006, 527-555. 
300 Conclusies van het voorzitterschap, Sante Maria de Feira, 19 en 20 juni 2000. 
301 De Ecofin raad is één van de oudste formaties van de Raad. Ze bestaat uit de ministers van Economische 
Zaken en Financiën van de lidstaten, en de met de Begroting belaste ministers als er begrotingsvraagstukken 
worden besproken. De Raad komt eens per maand bijeen. Voor meer informatie zie, 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=250&lang=nl, geraadpleegd 10 mei 2010. 
302 Afdeling III punt (b) van de conclusies van het voorzitterschap. 
303 Annex IV punt 2 (c) van de conclusies van het voorzitterschap. 
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gelijkwaardige maatregelen in de bondsstaat. De Unie was er van overtuigd dat indien zo’n 

akkoord kon afgesloten worden met Zwitserland, andere belastingsparadijzen zoals Liechtenstein, 

Andorra en Monaco het Zwitsers voorbeeld zouden volgen.304 

 

Het uiteindelijke doel van deze richtlijn, die goedgekeurd werd door de Raad van de Europese Unie 

op 3 juni 2003, is het mogelijk maken dat inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling 

die in een lidstaat wordt verricht aan uiteindelijk gerechtigden die een natuurlijke persoon zijn en 

hun fiscale woonplaats in een andere lidstaat hebben, effectief worden belast overeenkomstig het 

nationale recht van de laatstgenoemde lidstaat.305 Dit zou moeten verwezenlijkt worden via de 

uitwisseling van gegevens tussen de autoriteiten van die lidstaten. Dergelijke automatische 

informatie-uitwisseling ging te ver voor sommige lidstaten en voor hen werd een aangepaste 

overgangsregeling voorzien. België, Luxemburg en Oostenrijk zouden in plaats van gegevens uit te 

wisselen een regime met bronheffing toepassen. Dit houdt in dat deze landen gedurende de eerste 

drie jaar van de overeenkomst 15% belasting zullen heffen op de inkomsten van spaargelden van 

niet residenten, 20% gedurende de volgende drie jaar om uiteindelijk een heffing van 35% door te 

voeren.306De opbrengst gaat voor driekwart naar het land van oorsprong.307 Na 2014 moeten deze 

drie landen hun fiscaal systeem hervormd hebben zodat ze de automatische gegevensuitwisseling 

eveneens kunnen toepassen. 

 

3.1.1.2 Akkoorden met derde staten 
 

De druk op Zwitserland bij de start van de onderhandelingen van Bilateral II werd door het 

compromis van de ECOFIN-Raad enorm opgevoerd. De spaargeldrichtlijn zou niet worden 

ingevoerd indien de Commissie geen succesvolle onderhandelingen kon opstarten met Zwitserland 

en andere zogenaamde belastingsparadijzen over de automatische uitwisseling van bankgegevens. 

Dit akkoord was essentieel voor de EU, maar niet voor de Zwitsers. Het land staat al jaar en dag 

bekend voor zijn bankgeheim, bovendien is de financiële sector een enorm belangrijk aspect van 

haar economie.308 Maar opnieuw werden gesprekken succesvol afgerond. Naar mijn opinie was dit 

compromis mogelijk dankzij de parallelle en chronologische onderhandelingsstrategie van de 

bilaterale akkoorden, waardoor een toegift op één vlak meteen kan verzilverd worden op ander 

                                                 
304 Annex IV punt 2 (c) van de conclusies van het voorzitterschap. 
305 Art. 1 (1) van Richtlĳn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op 
inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, Pb.L. 26 juni 2003, afl. 157, 38.  
306 Art. 11 van Richtlijn 2003/48/EG. 
307 Art. 12 van Richtlijn 2003/48/EG. 
308 M. MARESCEAU, “EU - Zwitserland : enkele bedenkingen bij een complexe bilaterale verhouding”, in E. 
WYMEERSCH (ed.), Van alle markten, Antwerpen, Intersentia, 2008, 680-681. 
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niveau. Tegemoetkoming op vlak van spaargeld betekende dat de Zwitsers een extra troef in 

handen had voor het afsluiten van andere gesprekken over Schengen/Dublin acquis, thema’s die 

niet op het verlanglijstje stonden van de Raad en de Commissie.  

 

De Zwitsers waren niet bereid om over te gaan tot een automatische uitwisseling van gegevens. Het 

compromis dat opgenomen is in het akkoord behelst een viertal verplichtingen voor de Zwitsers: 

-‐ Zwitserland zal net zoals België, Oostenrijk en Luxemburg een systeem van bronbelasting 

toepassen.309 Ook Zwitserland mag 25% van de opbrengsten zelf behouden.310 

-‐ Op vraag van andere lidstaten zal Zwitserland wel de gegevens uitwisselen van personen 

die zich schuldig gemaakt hebben aan belastingsfraude of soortgelijke inbreuken 

overeenkomstig het Zwitserse recht. 311 De Zwitserse wetgeving definieert dit begrip echter 

zeer beperkt. Zij spreken enkel van fraude wanneer er ingenieuze belastingscarrousels zijn 

opgezet met opzettelijke vernietiging of vervalsing van documenten. Verkeerdelijk 

invullen van belastingsformulieren valt hier aldus niet onder. 

-‐ Het moet tevens mogelijk zijn om als natuurlijke persoon vrijwillig u gegevens over te 

maken aan u belastingsheffende overheid. De gerechtigde van de inkomens kan dan zijn 

bank in Zwitserland machtigen om die gegevens door te geven aan de bevoegde 

autoriteiten.312 

-‐ Ten laatste zal Zwitserland onderhandelingen opstarten met alle Europese lidstaten om de 

individuele categorieën te definiëren van gevallen vallende onder "soortgelijke inbreuken" 

overeenkomstig de belastingprocedure die door deze staten wordt toegepast.313 

 

3.1.1.3 Beoordeling en recente ontwikkelingen 
 

Naar mijn mening is de overeenkomst een compromis die licht in het voordeel van de Unie kan 

beoordeeld worden. Ze stelde de Zwitsers voor een ultimatum door de inwerkingtreding van de 

richtlijn afhankelijk te maken van succesvolle afronding van de bilaterale gesprekken. Een 

                                                 
309 Art. 1 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt 
voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad 
betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling - Memorandum van 
overeenstemming, Pb.L. 29 december 2004, afl. 385, 30. 
310 Art. 8 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over de toepassing van de Europese 
Spaarrichtlijn. 
311 Art. 10 (1) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over de toepassing van de Europese 
Spaarrichtlijn. 
312 Art. 2 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over de toepassing van de Europese 
Spaarrichtlijn. 
313 Art. 10 (4) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over de toepassing van de Europese 
Spaarrichtlijn.  
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gevaarlijke strategie die hen zowel intern als extern in de problemen kon brengen. De Zwitsers 

gingen akkoord maar nogmaals moet benadrukt worden dat dit geen eenvoudige toegevingen 

waren. Het bankgeheim is er zowat heilig en alle initiatieven om dit aan te passen stuitten in het 

verleden op hevige tegenstand. De Zwitsers konden evenwel een systeem bedingen die hen toeliet 

het bankgeheim grotendeels te behouden, waardoor interne crisis uitbleef. Daarnaast gaf deze 

toegeving hen een belangrijk voordeel tijdens de onderhandelingen van de resterende acht thema’s. 

Maar wat zijn de concrete gevolgen van het akkoord voor de Europese Unie en Zwitserland? 

 

In Zwitserland heeft de belastingsmaatregel in 2008 ongeveer 738 miljoen Zwitserse Franc314 

opgeleverd, een bedrag die sinds 2005 steeds stijgende is. 75% ervan werd verdeeld onder EU-

lidstaten, waardoor de Zwitserse overheid ongeveer 184 miljoen Zwitserse Franc opstreek. Tien 

procent hiervan, 18 miljoen ongeveer, ging naar de Zwitserse kantons.315 

 

De kapitaalvlucht binnen het Europese grondgebied werd door de akkoorden met Zwitserland en 

andere staten vermeden. Maar de Unie beseft dat belastingsparadijzen zich overal ter wereld 

bevinden. Via technologische en elektronische middelen kan men thans snel grote bedragen 

transfereren naar buitenlandse rekeningen waardoor de richtlijn en bilaterale regeling in snelheid 

lijkt genomen te worden. De Unie kan dit oplossen door met dergelijke, meestal Aziatische 

belastingsparadijzen, bilaterale overeenkomsten af te sluiten omtrent de implementatie van 

maatregelen uit de spaargeldrichtlijn. Dit loopt evenwel niet zo vlot als verwacht. De Commissie 

startte reeds in 2006 gesprekken op met belastingsparadijzen Macau, Singapore en Hong Kong. 

Singapore weigerde vrijwel onmiddellijk enige vorm van samenwerking met de EU op te starten.316 

Hong Kong stelde zich negatief op, en communiceerde dat het grondwettelijk gezien onmogelijk is 

voor het land om dergelijke informatie vrij te geven.317De overheid van Macau heeft in eerste 

instantie niet gereageerd. 

 

Ondanks deze negatieve verklaringen in internationaal gerenommeerde kranten stelt het 

evaluatierapport uit 2008 inzake goed bestuur in belastingszaken dat verkennende gesprekken met 

                                                 
314 Ongeveer 513.641.358 miljoen euro.  
315 Voor het volledige perscommuniqué, BUREAU DE L’INTÉGRATION DFAE/DFE, Augmentation de la 
retenue d'impôt UE: 738 millions de francs pour l’année 2008, http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/attachments/27150/55076/15803/EU-Steuerrückbehalt-2008-f-
korr.pdf, geraadpleegd op 14 april 2010. 
316 T. MITTCHELL, “Europe: Hong Kong set to reject EU tax disclosure demands”, Financial Times, 13 
oktober 2006, http://infoweb.newsbank.com.ezproxy.lib.gla.ac.uk/iw-
search/we/InfoWeb?p_product=AWNB&p_theme=aggregated5&p_action=doc&p_docid=114C6C0F342E4
6C0&d_place=FINB&f_issue=2006-10-13&f_publisher, geraadpleegd op 14 april 2010. 
317 Ibid. 
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alle drie de landen zijn opgestart, voorlopig echter zonder resultaat.318 De specifieke jaarverslagen 

over huidige relaties met Macau319 en Hong Kong320 bevestigen dit. 

 

Mijn mening is eerder terughoudend inzake de eventuele akkoorden met Aziatische landen. Het is 

m.i. een stap te ver voor de EU. Het kan deze landen te weinig voordelen aanbieden in ruil voor 

dergelijke informatie. Economisch gezien zijn er misschien een aantal opties, aangezien er thans 

bijvoorbeeld met Singapore een vrijhandelsakkoord wordt onderhandeld321, maar men kan niet 

ontkennen dat de initiële gesprekken ten dode lijken opgeschreven. Daarnaast zou internationale 

druk er voor kunnen zorgen dat de Aziatische overheden hun mening veranderen. Gezien de 

wereldwijde kredietcrisis is het niet meer eenvoudig om vast te houden aan fiscaal ondoorzichtige 

bepalingen. Transparantie lijkt noodzakelijk anno 2010. Hierover volgt meer in het laatste 

hoofdstuk van deze masterproef. 

 

In een perscommuniqué heeft de Europese Commissie in december 2008 een amendering van de 

Spaarrichtlijn voorgesteld. Ze wil het toepassingsgebied van de Richtlijn onder andere uitbreiden 

naar een aantal levensverzekeringsproducten en vermijden dat de Richtlijn kan omzeild worden via 

het opzetten van bepaalde juridische en financiële vehikels – trusts en bepaalde verenigingen – die 

niet belast worden op hun inkomen.322 Daarnaast zal het voorstel de spontane informatie-

uitwisseling tussen lidstaten versterken en aanmoedigen. In januari van dit jaar verschenen 

berichten dat vooral Luxemburg en Oostenrijk de amendementen blokkeren. De landen vrezen dat 

ze niet langer competitief zullen zijn als het bankgeheim sneuvelt en landen buiten de Unie niet 

volgen. Om die reden blokkeren ze ook een akkoord met Liechtenstein, dat model zou moeten 

staan voor gelijkaardige akkoorden met onder meer Zwitserland en Monaco over 

gegevensuitwisseling.323 Als dit akkoord er komt, zijn de Luxemburgers quasi verplicht om afstand 

te nemen van hun voorkeursbehandeling en de nieuwe Spaarrichtlijn te stemmen. 

 

 

                                                 
318 Mededeling “Bevordering van goed bestuur in belastingzaken”, COM (2009) 201 def. 
319 Verslag “Speciale Administratieve Regio: Macau : Jaarverslag 2008”, 26 februari 2009, COM (2009) 85 
def. 
320 Verslag “Jaarverslag Hongkong 2008”, 10 maart 2009, COM (2009) 99 def. 
321 Press Release Rapid, “EU to launch FTA negotiations with individual ASEAN countries, beginning with 
Singapore”, IP/09/1991. 
322 Press Release Rapid, “Taxation of savings: The European Commission proposes changes to eliminate tax 
evasion”, IP/08/1697. 
323 A. DE GREEF, “EU krijgt spaarrichtlijn niet rond”, De standaard, 20 januari 2010. Voor een overzicht van 
recente ontwikkelingen zie, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/index_en.h
tm, geraadpleegd op 23 april 2010. 
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3.1.2 Schengen en Dublin akkoorden 

 

De Schengen324 en Dublin325 akkoorden worden samen behandeld onder één titel daar beide 

betrekking hebben op migratie en verkeer van personen. Dit maal was het de beurt van de EU om 

toegevingen te doen aan de Zwitsers. De vraag is waarom de bondsstaat, die meestal niet happig is 

om grote delen van het EG acquis te implementeren in nationaal recht, toegang wou tot deze 

conventies?  

 

3.1.2.1 Schengen Light ? 
 

Twee grote redenen kunnen hiervoor aangehaald worden. Vooreerst wilden de Zwitserse 

autoriteiten graag gebruik kunnen maken van de SIS database die deel uitmaakt van het 

Schengenacquis. Via deze database konden ze controleren indien mensen die toegang wilden tot 

Zwitsers grondgebied, al misdrijven hadden gepleegd binnen de Unie, een niet onbelangrijk aspect 

bij de uitwerking van justitiële samenwerking tussen parijen. Daarenboven gaf het Dublin acquis 

hen de mogelijkheid om via de zogenaamde Eurodac database te controleren of bepaalde 

asielzoekers in Zwitserland, al een aanvraag hadden ingediend in de EU. Deze controle was 

noodzakelijk doordat de Unie via het Dublin acquis een gemeenschappelijk beleid had ontwikkeld 

die ervoor zorgde dat asielzoekers maar één aanvraag konden indienen in één van de 

zevenentwintig lidstaten. Bijgevolg was Zwitserland bestemming nummer 1 geworden voor 

asielzoekers die bot vingen bij hun EU asielaanvraag. Via dit systeem hoopten de Zwitsers dat het 

aantal asielaanvragen zou verminderen.326 Het gemeenschappelijk visa beleid die het Schengen 

akkoord tot stand bracht was eveneens belangrijk voor het toerisme in Zwitserland. 

 

Het is in mijn opinie duidelijk dat de Zwitsers interesse toonden in een aantal aspecten van het EG 

beleidssysteem omtrent het organiseren van het verkeer van personen, maar opnieuw geen zin 

hadden om het volledige acquis te aanvaarden. Intern werden, vooral door de SVP partij, twee 

problemen inzake Schengen/Dublin naar voor geschoven. Primo was een automatische 

implementatie van nieuw acquis in de toekomst een te verregaande aantasting van de nationale 

                                                 
324 Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de 
wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het 
Schengenacquis - Slotakte - Gemeenschappelijke verklaringen - Verklaringen - Overeenkomst in de vorm 
van een briefwisseling, Pb.L. 27 februari 2008, afl. 53, 52. 
325 Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en 
mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een 
asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend, Pb.L. 27 februari 2008, afl. 53, 5. 
326 A. AFONSO en M. MAGGETTI, “Bilaterals II: reaching the limits of the Swiss third way?” in C.H. CHURCH 
(ed.), Switzerland and the European Union, Oxon, Routledge, 2007, 219-220. 
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wetgevende soevereiniteit. Secundo wou ze niet afwijken van het principe van de dubbele 

incriminatie op vlak van justitiële samenwerking binnen het Schengenacquis. De situatie werd nog 

moeilijker nadat Dhr. Blocher, huidig ondervoorzitter van de partij, eind 2003 aan de leiding kwam 

te staan van het departement van Justitie en Politie, en dus een grote invloed kon uitoefenen op de 

onderhandelingen. Hij stelde voor om enkel het SIS systeem te implementeren in de Zwitserse 

wetgeving zonder andere bepalingen van het acquis te aanvaarden. De EU lachte dit voorstel weg, 

en maakte duidelijk dat er ditmaal geen ruimte was voor de Zwitserse ‘à la carte’ benadering van 

het geheel.327 

 

3.1.2.2 Finaal compromis 
 

Het zag er eind 2003 niet al te best uit voor Zwitserland. De EU blokkeerde de onderhandelingen 

en eiste de volledige en onvoorwaardelijke implementatie van Schengen/Dublin acquis door 

Zwitserland. Maar het klimaat van de onderhandelingen veranderde. De Zwitsers speelden hun 

verworven troeven slim uit. Ze vroegen de toepassing van net vermelde toegevingen, op basis van 

de net onderhandelde materie omtrent de belasting van spaargelden. De Europeanen stonden met 

hun rug tegen de muur en gaven de Zwitsers hun zin. Zonder dit compromis kwam er geen 

overeenkomst inzake de belasting van spaargelden, wat betekende dat de spaargeldrichtlijn binnen 

de EU, door het veto van Luxemburg, ook geen toepassing kon krijgen.328 De Zwitsers kregen een 

stem in de totstandkoming van nieuw Schengen/Dublin acquis, zonder afbreuk te doen aan de 

beslissingsbevoegdheid van de EG.329 De Zwitsers werden wel verplicht om dit toekomstig acquis 

volledig te aanvaarden, waardoor de overeenkomst, in tegenstelling tot de akkoorden uit Bilateral I, 

een dynamisch karakter kreeg. De overeenkomst laat het Zwitsers nationaal implementatieproces 

onverlet. Dankzij het compromis krijgt de Zwitserse regering namelijk twee jaar de tijd om 

noodzakelijke referenda te organiseren en zo de implementatie van nieuw acquis te kunnen 

doorvoeren.330 Indien mogelijk moet ze de ontwikkeling van het acquis voorlopig toepassen.331 Als 

Zwitserland er niet in slaagt om dit acquis te aanvaarden, bijvoorbeeld door een negatieve uitslag 

                                                 
327 A. AFONSO en M. MAGGETTI, “Bilaterals II: reaching the limits of the Swiss third way?” in C.H. CHURCH 
(ed.), Switzerland and the European Union, Oxon, Routledge, 2007, 219-220. 
328 Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de 
Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de 
wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het 
Schengenacquis, COM (2004) 593 def. 
329 Art. 6 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake het Schengenacquis en Art. 2 van de 
overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake het Dublinacquis. 
330 Art. 7 (2) (b) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake het Schengenacquis en Art. 4 (3) 
van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake het Dublinacquis. 
331 Art. 7 (2) (b) tweede lid van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake het Schengenacquis en 
Art. 4 (3) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake het Dublinacquis. 
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in een referendum, kan de EU in bepaalde omstandigheden de overeenkomst ontbinden.332 Op deze 

regel bestaat één belangrijke uitzondering inzake justitiële samenwerking. Deze bepaalt dat 

Zwitserland niet zal verplicht worden om nieuw acquis te aanvaarden voor zover de bepalingen 

van de nieuwe regelgeving van toepassing zijn op verzoeken of bevelen tot huiszoeking en 

inbeslagneming die betrekking hebben op onderzoeken of vervolgingen van delicten op het gebied 

van de directe belastingen, die indien zij in Zwitserland zijn gepleegd naar Zwitsers recht niet 

strafbaar zouden zijn met een vrijheidsstraf. 333 

 

3.1.2.3 Multi-speed Europe 
 

Dankzij het Schengenacquis wordt het recht om u als Europese burger te verplaatsen naar andere 

lidstaten, een reëel recht. Interne grenscontroles werden geleidelijk aan afgeschaft en de 

buitengrenzen worden via eenzelfde procedure gecontroleerd. De Schengen en Dublin principes 

krijgen uitvoering dankzij een gemeenschappelijk visa beleid, een concreet verwerkingssysteem 

voor de asielaanvragen en duidelijke controle- en informatiesystemen – SIS/Eurodac – die justitiële 

en politiële samenwerking vergemakkelijken. Het Schengenacquis is m.i. een essentieel onderdeel 

van de Unie, maar desondanks heeft niet iedere EU lidstaat dit verdrag ondertekend. Het Verenigd 

Koninkrijk, Ierland, Cyprus, Roemenie en Bulgarije zijn geen volwaardige Schengen leden. 334 

 

Zwitserland is op dit vlak dus meer geïntegreerd dan bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, die 

enkel deelneemt aan het SIS systeem, bestrijding van drugshandel en justitiële samenwerking, maar 

nog steeds de interne grenzen met de Unie controleert. Het valt dus niet te ontkennen dat een multi-

speed Europe zich aan het ontwikkelen is, waarbij sommige lidstaten intensiever samenwerken op 

verschillende niveaus dan andere. Hoewel Zwitserland officieel geen EU-lidstaat is kan men 

besluiten dat zij dankzij de verschillende bilaterale akkoorden en de daaruit volgende 

implementatie van het EG acquis dit officieus misschien wel is. Integration without membership, is 

it possible?  

 

 

                                                 
332 Art. 7 (4) (c) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake het Schengenacquis en Art. 4 (7) 
van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake het Dublinacquis. 
333 Art. 7 (5) (a) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake het Schengenacquis. 
334 Voor meer details zie, “The Schengen area and cooperation”, 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immi
gration/l33020_en.htm, geraadpleegd op 16 april 2010. 
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3.1.3 Samenwerking ter bestrijding van fraude 

 

Deze overeenkomst was het onderwerp van vele, aanslepende discussies. De Unie was voorstander 

van een algemene, volledige aanpak van het probleem, terwijl de Zwitsers eerder terughoudend, 

enkele specifieke zaken wilden bespreken. Pas na zeven onderhandelingsessies kon een compromis 

gevonden worden tussen de partijen.335 

 

3.1.3.1 Toepassingsgebied 
 

Het akkoord336 bestrijdt fraude en andere illegale activiteiten die de financiële belangen van de 

partijen schenden. Er wordt een samenwerking tot stand gebracht zowel op administratief als op 

justitieel vlak. De justitiële coöperatie moet het mogelijk maken om witwaspraktijken, 

douaneovertredingen, smokkel en corruptie tegen te gaan.337 Opmerkelijk is de uitsluiting van de 

directe belastingen uit het toepassingsgebied van het akkoord. 338 

 

3.1.3.2 De voorlopige inwerkingtreding 
 

 Dit akkoord is net zoals het akkoord rond het vrij verkeer van personen in Bilateral I, een gemengd 

akkoord. De overeenkomst kan dus juridisch gezien pas in werking treden indien alle lidstaten de 

overeenkomst geratificeerd hebben. Het artikel 44 van de overeenkomst voorziet echter in een 

provisionele toepassing van de bepalingen van het akkoord indien een partij verklaart dat de 

overeenkomst op haar van toepassing is in haar betrekkingen met de andere overeenkomstsluitende 

partijen die het akkoord hebben geratificeerd en eenzelfde verklaring hebben afgelegd.339 Deze 

verklaring werd intussen afgelegd door Zwitserland en de EG, maar eveneens door Polen, Zweden, 

Roemenie, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Finland en het Verenigd Koninkrijk.340 In afwachting 

van ratificatie van andere lidstaten, is de overeenkomst dus van toepassing tussen deze landen. 

 

                                                 
335 A. AFONSO en M. MAGGETTI, “Bilaterals II: reaching the limits of the Swiss third way?” in C.H. CHURCH 
(ed.), Switzerland and the European Union, Oxon, Routledge, 2007, 219-220. 
336 Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de 
Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële 
belangen schaden - Slotakte – Verklaringen, Pb.L. 17 februari 2009, afl. 46, 8. 
337 Art. 2 (1) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake fraudebestrijding. 
338 Art. 2 (4) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake fraudebestrijding. 
339 Art. 44 (3) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake fraudebestrijding. 
340 Verklaring van het secretariaat van de EU Raad, 17 februari 2009, “Provisional application of the anti-
fraud agreement with Switzerland”, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/106097.pdf, geraadpleegd op 15 april 
2010. 
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3.1.4 Verwerkte landbouwproducten 

 

Het tweede protocol betreffende bepaalde verwerkte landbouwproducten bij het vrijhandelsakkoord 

uit 1972 wordt aangepast door deze overeenkomst.341 Naast prijscompenserende maatregelen 

worden douanerechten bepaald voor verwerkte landbouwproducten.342 Het akkoord probeert een 

verdere liberalisering van de handel in landbouwproducten te verwezenlijken.343 

 

 

3.1.5 Het MEDIA akkoord 

 

MEDIA is het Europese ondersteuningsprogramma voor de audiovisuele sector. Het is 

onderverdeeld in een MEDIA Training en een MEDIA plus programma. Het plus programma helpt 

de ontwikkeling, distributie en promotie van audiovisuele producties. Het training programma 

zorgt voor de opleiding en ontwikkeling van professionelen in de sector.344 Het eerste akkoord uit 

2004 zorgde voor Zwitserse deelname aan het programma 2002-2006. Dit akkoord werd vernieuwd 

in 2007 voor de participatie aan het programma 2007-2013.345 Het werd geratificeerd door 

Zwitserland in 2009, maar moet nog steeds geratificeerd worden door de EU.346Desondanks is het 

akkoord al voorlopig in werking sinds oktober 2007. 

 

 

3.1.6 Milieu 

 

Dankzij dit akkoord maakt Zwitserland deel uit van de Raad van Bestuur van het Europees 

Milieuagentschap (EMA) en participeert ze in de werkzaamheden van dit agentschap en van het 

                                                 
341 Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de 
Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, 
wat de bepalingen betreffende verwerkte landbouwproducten betreft, Pb.L. 26 januari 2005, afl. 23, 19. 
342 Bijlage 2, Art. 2 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland betreffende verwerkte 
landbouwproducten.  
343 M. VAHL en N. GROLIMUND, Integration without Membership, Brussel, Centre for European Policy 
Studies, 2006, 24-25. 
344 C. KADDOUS, “The relations between the EU and Switzerland” in A. DASHWOOD en M. MARESCEAU 
(eds.), Law and Practice of EU External Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 245-246. 
345 Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de 
uitvoering van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007), Pb.L. 
24 november 2006, afl. 327, 12.  
346 Voor meer details zie, INTEGRATION OFFICE FDFA/FDEA, La participation suisse à l’encouragement 
européen du cinéma est assurée jusqu’en 2013, http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/30526, geraadpleegd op 16 april 2010. 
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Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (EIONET).347 De taak van het Milieuagentschap 

is het ondersteunen van de Gemeenschap en haar lidstaten bij het nemen van besluiten inzake de 

verbetering van het milieu via de uitwisseling van informatie, met als doel het creëren van een 

duurzaam beleid.348 

 

 

3.1.7 Statistiek 
 

Deze overeenkomst bewerkstelligt een samenwerking tussen het Europese Eurostat en het 

Zwitserse Office fédéral de la statistique.349 Door het uniformiseren van Zwitserse en Europese 

statistieken kunnen verschillende data, cijfers en percentages uit verscheidene sectoren veel 

gemakkelijker vergeleken worden.  

 
 

3.1.8 Pensioenen 
 

Dit akkoord werd niet gepubliceerd in het publicatieblad en dient enkel om de dubbele belasting te 

vermijden van pensioenen die uitbetaald zijn aan voormalige Europese ambtenaren die in 

Zwitserland woonachtig zijn.350 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                                                 
347 Art. 1 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de 
deelname van Zwitserland aan het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -
informatienetwerk – Protocol, Pb.L. 28 maart 2006, afl. 90, 37. 
348 Voor meer informatie over de taak en werking van het EMA zie, http://www.eea.europa.eu/nl/about-
us/who, geraadpleegd op 16 april 2010. 
349 Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat over samenwerking op het 
gebied van statistiek. Slotakte - Verklaringen , Pb.L. 28 maart 2006, afl. 90, 2. 
350 De tekst van dit akkoord kan geraadpleegd worden op, INTEGRATION OFFICE FDFA/FDEA , 
http://www.europa.admin.ch/dokumentation/00438/00464/00645/index.html?lang=en, geraadpleegd op 17 
april 2010. 
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3.2 Juridische aspecten 

 

3.2.1 Juridische grondslag 

 

Gemakshalve werd in Bilateral I gekozen voor artikel 310 EG verdrag Nice als juridische basis 

voor het afsluiten van de akkoorden. Deze keuze werd niet herhaald in Bilateral II. Dit maal werd 

de correcte materiële bepaling uit het EG verdrag toegevoegd als grondslag van het akkoord. Zo 

werd artikel 94 EG verdrag van Nice, dat valt onder titel IV van het verdrag en betrekking heeft op 

aanpassing van wetgeving en belastingen, in combinatie met artikel 300 EG verdrag 351 opgenomen 

als juridische basis voor het akkoord inzake belasting op inkomsten uit spaargelden.352 Dit 

stramien, de relevante bepaling gekoppeld aan procedureartikel 300, zagen we ook bij de andere 

akkoorden terugkeren.353 

 

Er zijn twee specifieke uitzonderingen op deze werkwijze. Ten eerste is het akkoord omtrent de 

dubbele belasting van pensioenen afgesloten door de Europese Commissie.354 Deze bevoegdheid 

kan haar via delegatie worden toegekend, maar het wordt eveneens algemeen aanvaard dat de 

Commissie bevoegd is om akkoorden af te sluiten in zuiver administratieve aangelegenheden.355 

M.i. is dit in casu het geval. Daarnaast is er het Schengen akkoord, dat betrekking heeft op 

bepalingen uit zowel de eerste, als de derde pijler. Deze “cross-pillar” aard impliceert de 

bevoegdheid van zowel de EG als de EU voor het afsluiten van het akkoord, waardoor artikel 24 en 

artikel 38 EU verdrag Nice, samen met enkele artikelen inzake visa, asiel en migratie uit het EG 

verdrag356, zijn opgenomen als juridische basis. Artikel 38 geeft de Unie, dankzij een verwijzing 

naar artikel 24, de bevoegdheid om internationale overeenkomsten te concluderen omtrent politiële 

en justitiële samenwerking in strafzaken.357 

 

                                                 
351 vanaf nu VEG. 
352 A. LAZOWSKI, “Switzerland” in S. BLOCKMANS en A. LAZOWSKI, The European Union and its 
Neighbours: A legal appraisal of the EU’s policies of stabilisation, partnership and integration, Den Haag, 
TMC Accer Press, 2006, 2006, 161-162. 
353 Een overzicht van de juridische grondslagen: Art. 175 VEG in het Milieuakkoord; Art. 63 (1) (a) in het 
Dublinakkoord; Art. 285 VEG in het akkoord inzake statistiek; Art. 150 (4) en 157 (3) VEG in het MEDIA 
akkoord; Art. 133 VEG in het landbouwakkoord; Art. 280 VEG in het akkoord ter bestrijding van fraude.  
354 Zie tekst van de pensioenovereenkomst, supra voetnoot 347. 
355 Notities bij grondige studie “European Union External Relations”, M. MARESCEAU, UGent, 7 oktober 
2009. 
356 Art. 62, 63, 66, 95 en 300 VEG werden opgenomen als basis voor de bevoegdheid van de EG in het 
Schengen akkoord. 
357 A. CORNU, “Les aspects institutionnels des Accords d’association de la Suisse à Schengen et à Dublin” in 
KADDOUS, C. en GREINER, M. (eds.), Accords bilatéraux II Suisse - UE, Genève, Helbing & Lichtenhahn, 
2006, 227-228. 
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3.2.2 De afwezigheid van een algemene guillotine clausule 

 

De verschillende onderwerpen uit Bilateral I werden met elkaar verbonden door de guillotine 

clausule. Indien één akkoord niet kon geratificeerd worden of na verloop van tijd werd opgezegd, 

betekende dit automatisch het einde van alle overeenkomsten uit Bilateral I. Dergelijke clausule 

werd niet opgenomen in Bilateral II, behalve bij de Dublin en Schengen akkoorden. Deze twee 

werden wegens de specifieke aard van hun bepalingen en hun onderlinge afhankelijkheid wel met 

elkaar verbonden via de clausule.358 Ten slotte kan opgemerkt worden dat het voortbestaan van het 

handelsakkoord inzake verwerkte landbouwproducten afhankelijk werd gemaakt van het 

vrijhandelsakkoord uit 1972 omdat zij het protocol van dit akkoord aanpast. Indien het 

vrijhandelsakkoord ophoudt met bestaan, heeft de verdere werking van het bilaterale akkoord 

logischerwijze geen nut meer. Alle andere akkoorden kennen een zelfstandig bestaan en kunnen 

worden beëindigd zonder enige invloed op de rest van het bilaterale pakket.359 Uiteindelijk werden 

alle akkoorden gezamenlijk ondertekend op 19 mei 2004. 

 

De juridische link tussen akkoorden bleef aldus uit, maar de facto werden de overeenkomsten met 

elkaar verbonden via een parallelle en chronologische aanpak van de onderhandelingen. Het waren 

de Zwitsers die deze strategie wilden hanteren. M.i. was dit een slimme zet dankzij dewelke ze 

toegevingen in één akkoord heeft kunnen uitspelen tijdens gesprekken van een ander akkoord. De 

concrete specifieke voordelen die deze strategie heeft opgeleverd voor Zwitserland zijn supra reeds 

beschreven. De Unie stemde in met deze aanpak ondanks ze eigenlijk zo snel mogelijk 

overeenstemming wou bereiken over de spaargeld- en fraudeproblematiek. Een parallelle 

benadering van de gesprekken kent verschillende voordelen, maar kan tevens heel tijdrovend zijn.  

 

Wat de oorzaak is van de afwezigheid van een algemene, juridische guillotine clausule kan naar 

mijn opinie kort beantwoord worden. De inwerkingtreding van de spaargeldrichtlijn werd 

afhankelijk gemaakt van het Spaargeldakkoord met Zwitserland. Zoals reeds vermeld, wou 

Luxemburg op die manier vermijden dat al het europees kapitaal verplaatst zou worden naar 

Zwitserse banken. Indien een ander akkoord uit Bilateral II onverwachts wordt beëindigd door 

Zwitserland, zou het Spaargeldakkoord, door de uitwerking van de guillotine clausule, ook zijn 

einde kennen. Dit wilden de Europeanen ten alle koste vermijden aangezien dit enorme  gevolgen 

zou hebben voor de interne automatische gegevensuitwisseling tussen lidstaten die de 

                                                 
358 Art. 15 (4) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake het Schengenacquis en Art. 14 (2) 
van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake het Dublinacquis. 
359 D. FELDER, “Cadre institutionnel et dispositions général des Accord bilatéraux II” in C. KADDOUS en M. 
GREINER (eds.), Accords bilatéraux II Suisse - UE, Genève, Helbing & Lichtenhahn, 2006, 100-101. 
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spaargeldrichtlijn tot stand brengt. De feitelijke, diplomatieke link tussen de akkoorden was voor 

de Unie nog aanvaardbaar daar zij geen abrupt einde kon maken aan de akkoorden of interne 

richtlijnen. 

 

3.2.3 Het institutioneel kader 

 

Het institutioneel kader verschilt niet veel met dit van Bilateral I. Opnieuw staan Gemengde 

Comités in voor de administratie van de akkoorden. Vermeldenswaardig zijn de bevoegdheden van 

het comité in het Schengen akkoord. Artikel 10 kent dit comité een geschillenbeslechtende 

bevoegdheid toe in geval Zwitserse en Europese rechtbanken verschillende interpretaties toekennen 

aan bepalingen uit de overeenkomst. Indien beide partijen geen oplossing vinden voor hun 

probleem kan dat het einde van het Schengenakkoord betekenen (zie supra).360 Uitzondering op 

deze regel vindt men terug in het Spaargeldakkoord. Hier wordt geen Gemengd Comité opgericht 

en wordt de interpretatie en implementatie verricht na onderling overleg tussen de bevoegde 

nationale instanties.361 

 

3.2.4 Ontwikkeling van het recht 

 

Ook hier zijn de gelijkenissen met Bilateral I sprekend. Zwitserland wordt niet verplicht om 

aanpassingen en evoluties van Europees acquis communautaire  te aanvaarden. De enige 

uitzondering hierop zijn de Schengen en Dublin akkoorden waar de bepalingen deze mogelijkheid 

wel bedingen. Zwitserse vertegenwoordigers hebben het recht om mee te vergaderen over nieuwe 

initiatieven inzake beide akkoorden, maar krijgen geen stemrecht. Deze semi-gemeenschappelijke 

besluitvorming moet er voor zorgen dat Zwitserland haar integratieniveau binnen deze materie kan 

behouden. Uiteindelijk heeft Zwitserland wel het recht om implementatie van nieuw acquis te 

weigeren, maar dit kan het einde van beide akkoorden betekenen.362 

 
 
 
 

                                                 
360 A. LAZOWSKI, “Switzerland” in S. BLOCKMANS en A. LAZOWSKI, The European Union and its 
Neighbours: A legal appraisal of the EU’s policies of stabilisation, partnership and integration, Den Haag, 
TMC Accer Press, 2006, 158-159. 
361 Art. 12 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland over de toepassing van de Europese 
Spaarrichtlijn. 
362 C. KADDOUS, “The relations between the EU and Switzerland” in A. DASHWOOD en M. MARESCEAU 
(eds.), Law and Practice of EU External Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 255-256. 
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3.2.5 Ratificatie en inwerkingtreding 
 

Uiteindelijk werden alle akkoorden gezamenlijk ondertekend op 19 mei 2004 te Brussel. Na de 

ondertekening volgt normaliter de ratificatie van de overeenkomsten, waarna de akkoorden in 

werking kunnen treden. Dit proces verliep, op enkele uitzonderingen na, vrij vlot. Een kort schema 

van de ratificatie- en inwerkingtredingdata : 

 

Akkoord Ratificatie EU / Zwitserland Inwerkingtreding  

Belasting op inkomsten uit 

spaargelden 

februari 2005 / mei 2005 1 juli 2005 

Schengen/Dublin akkoorden februari 2008 / juni 2005 

(datum van het Zwitsers 

referendum) 

1 maart 2008 

Samenwerking ter bestrijding 

van fraude 

Gemengd akkoord Voorlopige inwerkingtreding 

sinds 8 april 2009 

Verwerkte landbouwproducten januari 2005 / maart 2005 30 maart 2005 

MEDIA 2007-2013 nog niet geratificeerd / juni 

2009 

Voorlopig inwerking sinds 1 

september 2007 

Milieu  maart 2006 / december 2004 1 april 2006 

Statistiek  maart 2006 / december 2004 1 januari 2007 

Pensioenen  november 2004 / mei 2005 31 mei 2005 

 

Zoals men kan afleiden uit het overzicht werd er slechts rond één thema een referendum 

georganiseerd. Net na de goedkeuring van de Schengen/Dublin akkoorden in het Zwitsers 

Parlement eind 2004, startte de SVP haar campagne tegen de ratificatie van het akkoord. Ze 

verzamelde 85.000 handtekeningen op 5 maanden tijd en bijgevolg moest een nieuw referendum 

georganiseerd worden in juni 2005. Haar grootste zorg was de afschaffing van controles op de 

grenzen met EU-lidstaten. Dit zou volgens de SVP leiden tot een grote instroom van buitenlandse 

criminele bendes, islamitische fundamentalisten en prostituees. Daarnaast zou de afwezigheid van 

de interne grenscontroles leiden tot een grote werkloosheid. De voorstanders weerlegden de 

argumenten van de SVP door te verwijzen naar de SIS database waarvan Zwitserland gebruik kan 

maken om specifieke criminelen op te sporen en te bannen uit Zwitsers grondgebied. Wat volgde 

was een intensieve campagne waar het ‘ja-kamp’, door de negatieve publiciteit van de SVP, 9% 
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verloor in de maand voorafgaand aan het referendum.363 Uiteindelijk werd het Schengen/Dublin 

akkoord nipt aanvaard op 5 juni 2005 met 54,6 % van de stemmen.364 De effectieve 

inwerkingtreding van het akkoord liet nog drie jaar op zich wachten. Dit is te wijten aan twee 

oorzaken. Ten eerste moet ieder nieuw lid van de overeenkomst – EU lidstaat of derde land – een 

serie van evaluaties ondergaan, waarbij getest wordt of het land in de praktijk alle interne 

grenscontroles met de EU effectief heeft afgeschaft.365 Daarnaast werd Zwitserland verplicht om 

met Denemarken, IJsland en Noorwegen aparte bilaterale overeenkomsten te sluiten over de 

toepassing van het Schengenacquis. Dit is noodzakelijk gezien deze landen niet volledig 

geïntegreerd zijn binnen het Schengenacquis en onderling moeten beslissen welke bepalingen ze 

toepassing wensen te geven.366 Indien aan al deze voorwaarden is voldaan kan het akkoord ook in 

de praktijk in werking treden. Dit gebeurde op 12 december 2008 voor landsgrenzen en in maart 

2009 op luchthavens.367 

 

Twee van de negen akkoorden zijn thans nog steeds niet volledig inwerking getreden. Het akkoord 

omtrent fraudebestrijding is een gemengd akkoord en nog niet door alle lidstaten van de EU 

geratificeerd. Dankzij artikel 44 is de overeenkomst provisioneel in werking getreden op 8 april 

2009 (supra). Het MEDIA akkoord is eveneens geratificeerd door Zwitserland maar nog niet door 

de Unie. Artikel 20 van die overeenkomst bepaalt dat in afwachting van deze ratificatie, het 

akkoord voorlopige toepassing krijgt vanaf 1 juli 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
363 A. AFONSO en M. MAGGETTI, “Bilaterals II: reaching the limits of the Swiss third way?” in C.H. CHURCH 
(ed.), Switzerland and the European Union, Oxon, Routledge, 2007, 228-229. 
364 Voor alle details, geografische weergave en percentages van het referendum van 5 juni 2005 zie, 
http://www.swissvotes.ch/votes/view/532/list, geraadpleegd op 20 april 2010. 
365 Art. 14 (1) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake de toepassing van het 
Schengenacquis bepaalt het volgende : “Deze overeenkomst treedt in werking een maand na de dag waarop 
de secretaris-generaal van de Raad, die optreedt als depositaris, heeft vastgesteld dat alle formaliteiten zijn 
vervuld waarmee door of namens de overeenkomstsluitende partijen kenbaar wordt gemaakt dat zij ermee 
instemmen door deze overeenkomst gebonden te zijn”. 
366 Art. 13 (1) en (2) van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland inzake de toepassing van het 
Schengenacquis. 
367 Data gepubliceerd op, INTEGRATION OFFICE FDFA/FDEA, 
http://www.europa.admin.ch/themen/00500/00506/00510/index.html?lang=en, geraadpleegd op 20 april 
2010. 
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4. Nieuwe akkoorden en huidige onderhandelingen 

 

Bilateral II betekende niet het einde van de ontwikkeling van de contractuele relaties tussen de EU 

en Zwitserland. De EU evolueert steeds sneller en Zwitserland heeft geen andere keus dan op 

bepaalde economische en politieke niveaus mee te spelen. Na de conclusie van onderhandelingen 

van Bilateral II werden dan ook over verscheidene thema’s gesprekken opgestart, waarvan 

sommige reeds resultaten hebben opgeleverd. Een update anno 2010 kan in deze thesis dan ook 

niet ontbreken.  

 

4.1 Een thematisch overzicht 

 

Onderwijs, Opleiding en Jeugdzaken: Via verschillende educatieprogramma’s probeert de Unie 

het onderwijssysteem binnen de EU te verbeteren en te internationaliseren.  Zwitserland 

participeert projectsgewijs al sinds begin jaren negentig aan deze programma’s. In 2004 was er een 

politieke wilsverklaring die de modaliteiten bepaalde voor onderhandelingen rond dit thema 

(supra). De onderhandelingen werden aangevat in april 2008 en werden een jaar later afgesloten. 

Het akkoord werd ondertekend op 15 februari 2010 en vanaf 2011 zal Zwitserland volledig 

deelnemen aan de onderwijsprogramma’s van de EU.368 Het Erasmusproject, die de mogelijkheid 

geeft aan Europese studenten om bv. een jaar te gaan studeren in het buitenland, maakt onderdeel 

uit van dit EU programma. 

 

Europol: Via een snelle uitwisseling van informatie geeft dit akkoord de mogelijkheid aan 

Zwitserse en Europese politiediensten om een betere samenwerking tot stand te brengen in geval 

van internationale misdrijven. Het voorziet ook in deelname aan trainingsprojecten en uitwisseling 

van know-how.369 Het akkoord werd ondertekend op 24 september 2004 en trad in werking op 1 

maart 2006.370 

 

Eurojust: Naast Europol, die  instaat voor politiële samenwerking, heeft de Unie Eurojust 

opgericht. Dit agentschap coördineert in overleg met Europol het onderzoek naar, en de vervolging 

                                                 
368 Voor meer informatie zie, INTEGRATION OFFICE FDFA/FDEA Education, vocational training and youth, 
http://www.europa.admin.ch/themen/00500/00506/00518/index.html?lang=en, geraadpleegd op 21 april 
2010. 
369 De volledige tekst van het akkoord staat gepubliceerd op de website van Europol, 
http://www.europol.europa.eu/legal/agreements/Agreements/158791.pdf, geraadpleegd op 21 april 2010. 
370 Voor meer informatie zie, INTEGRATION OFFICE FDFA/FDEA, Europol, 
http://www.europa.admin.ch/themen/00500/00506/00783/index.html?lang=en, geraadpleegd op 20 april 
2010. 
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van georganiseerde internationale misdaad. Deze overeenkomst richt zich dus meer op de justitiële 

samenwerking. Het akkoord werd reeds ondertekend in 2008 maar is nog niet van kracht.371 

 

Landbouw / voedselveiligheid/ productveiligheid en volksgezondheid: Over deze onderwerpen 

werden in 2008 onderhandelingen opgestart. Voornaamste doelen zijn de gemeenschappelijke en 

volledige toegang tot de landbouwmarkt, samenwerking tussen Zwitserland en de European Food 

and Safety Authority – het Europees bureau die instaat voor de voedselveiligheid –, participatie van 

Zwitserland in het productveiligheidssysteem van de EU – RAPEX genaamd – en ten slotte 

coöperatie bewerkstelligen tussen beide partijen op vlak van volksgezondheid. De Zwitsers 

verwachten het einde van de onderhandeling halverwege 2010. De implementatie van de 

akkoorden staat gepland in 2012.372 

 

Elektriciteit: De Unie was vragende partij om gesprekken rond dit thema op de agenda te plaatsen. 

Toen op 29 september 2003 het volledige Italiaanse elektriciteitsnet uitviel werd vooral naar de 

Zwitsers gewezen bij het zoeken naar de verantwoordelijke voor het debacle.373 Belangrijkste 

objectief is het verzekeren van elektriciteitsvoorziening in alle EU-lidstaten en de verbetering van 

het Zwiters elektriciteitsnet.374 Onderhandelingen zijn nog steeds aan de gang. 

 

Galileo: Dit is het Europese antwoord op het Amerikaanse GPS systeem. Het moet ervoor zorgen 

dat Europese burgers ten allen tijde gebruik kunnen maken van global positioning data, ook in 

tijden van crisis of oorlog met de Amerikanen. Zowel de Europeanen als de Zwitsers zijn 

geïnteresseerd in samenwerking op dit vlak. Voorlopig zijn verkennende gesprekken gaande.375 

 

Samenwerking op vlak van Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid: Beide partijen 

zijn thans aan het overleggen over de mogelijkheid om een juridische structuur te creëren 

waarbinnen Zwitserland de mogelijkheid krijgt om in de toekomst mee te werken aan Europese 

                                                 
371 Voor meer informatie zie, INTEGRATION OFFICE FDFA/FDEA, Eurojust, 
http://www.europa.admin.ch/themen/00499/00503/00683/index.html?lang=en, geraadpleegd op 20 april 
2010. 
372 Voor een schematisch overzicht en tijdslijn zie, INTEGRATION OFFICE FDFA/FDEA, Agriculture, food 
Safety, product safety and public health, 
http://www.europa.admin.ch/themen/00499/00503/01051/index.html?lang=en#, geraadpleegd op 20 april 
2010. 
373 X., “Stroomstoring Italië : wie zat er te slapen?” , 
http://www.nrc.nl/dossiers/elektriciteit/stroomstoringen/article1616479.ece/Stroomstoring_Italie_wie_zat_er
_te_slapen, geraadpleegd 20 april 2010. 
374 Voor meer informatie zie, INTEGRATION OFFICE FDFA/FDEA, Electricity, 
http://www.europa.admin.ch/themen/00499/00503/00563/index.html?lang=en, geraadpleegd 20 april 2010. 
375 Voor meer info zie, INTEGRATION OFFICE FDFA/FDEA, Galileo, 
http://www.europa.admin.ch/themen/00499/00503/00564/index.html?lang=en, geraadpleegd op 20 april 
2010. 
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vredesmissies. Dergelijk projecten werden in het verleden via een ad-hoc basis georganiseerd. Zo 

heeft Zwitserland door het sturen van personeel en strijdkrachten deelgenomen aan politiemissies 

van de EU in Bosnië en Herzegovina.376 Deze nieuwe structuur zou volgens het Zwitsers 

integratiebureau geen aantasting meebrengen van het neutraliteitsprincipe, daar Zwitserland zelf 

kan kiezen in welke mate ze wil deelnemen aan dergelijke Europese missies. In dit kader kan men 

ook vermelden dat gesprekken opgestart zijn omtrent een  Zwitsers - Europese 

defensiesamenwerking  op vlak van onderzoek en ontwikkeling van wapens en munitie.377 

 

Bijdrage van Zwitserland in EU-uitbreiding: Na de EU-uitbreiding in mei 2004 uitte Zwitserland 

zijn voornemen om 1 miljard Zwitserse frank bijdrage te leveren als financiële ondersteuning van 

de tien nieuwe lidstaten. In 2006 werd een Memorandum of Understanding378 ondertekend tussen 

Zwitserland en de EU, die in 2007 werd goedgekeurd door het Zwitserse Parlement. De bedoeling 

van de contributie is het wegwerken van de bestaande economische en sociale verschillen binnen 

de nieuwe, uitgebreide EU. In 2009 werden op basis van het Memorandum kaderakkoorden 

ondertekend met Bulgarije en Roemenië. Zwitserland voorziet een financiële bijdrage van 257 

miljoen Zwitserse Frank voor de ontwikkeling van beide landen. 

 

Naast deze onderwerpen werden ook gesprekken aangevat omtrent de handel in emissierechten en 

over de concrete aanpak van invloed van nieuwe Europese chemische regulering – REACH 

genaamd – op de Zwitserse industrieën. 

 

4.2 Bilateral III ? 

 

Zijn deze nieuwe onderwerpen opnieuw gekaderd als een soort ‘package deal’? Krijgen we rond 

2012 de ondertekening van Bilateral III? Het ziet er niet naar uit. Zowel Zwitserse als Europese 

                                                 
376 2003/663/GBVB: Besluit 2003/663/GBVB van de Raad van 10 december 2002 betreffende de sluiting 
van overeenkomsten tussen de Europese Unie en Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, 
Hongarije, IJsland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Roemenië, de Slowaakse Republiek, Slovenië, 
Zwitserland, Turkije en Oekraïne betreffende de deelname van deze landen aan de politiemissie van de 
Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina, Pb.L. 25 september 2003, afl. 239, 1. Voor een overzicht 
van andere missies waaraan Zwitserland deelnam zie, M. MARESCEAU, “EU - Zwitserland : enkele 
bedenkingen bij een complexe bilaterale verhouding”, in E. WYMEERSCH (ed.), Van alle markten, 
Antwerpen, Intersentia, 2008, 690-691. 
377 Voor meer info zie, INTEGRATION OFFICE FDFA/FDEA, Cooperation with the EDA, 
http://www.europa.admin.ch/themen/00499/00503/00795/00797/index.html?lang=en, geraadpleegd op 21 
april 2010. 
378 De tekst en het addendum betreffende Roemenië en Bulgarije van het Memorandum kan men terug 
vinden op, INTEGRATION OFFICE FDFA/FDEA, 
http://www.europa.admin.ch/dokumentation/00438/00464/00766/index.html?lang=en, geraadpleegd op 20 
april 2010. 
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vertegenwoordigers hebben duidelijk laten verstaan dat deze aanpak niet zal gehanteerd worden bij 

de nieuwe gesprekken.379 Een link tussen de overeenkomsten blijft daardoor uit, waardoor ze één 

voor één apart onderhandeld en ondertekend zullen worden. De redenering die schuilt achter deze 

strategie wordt besproken in het laatste punt van dit hoofdstuk. 

 

 

5. Een beoordeling van de bilaterale strategie 

 

We kunnen concluderen na voorgaande analyse van zestien internationale overeenkomsten dat 

Zwitserland na de teleurstellende onderhandelingen en resultaten van het EER verdrag, een stap 

dichter gekomen is bij de Europese Unie. Door afstand te nemen van een juridische associatievorm 

en te werken via bilaterale pakketen is Zwitserland op 15 jaar tijd enorm geëuropeaniseerd. Een 

groot deel van de Europese basisregelgevingen zijn heden ten dage ook van toepassing in 

Zwitserland. M.i. zijn deze akkoorden essentieel geweest voor het behouden en versterken van de 

economische en sociale positie van zowel de Unie als Zwitserland. De onderhandelingen liepen 

niet altijd even soepel, waardoor beide partijen verplicht werden toegevingen te doen op niveaus 

die eigenlijk vrij gevoelig lagen. Er moesten compromissen gesloten worden, maar dit is de 

normale gang van zaken bij dergelijk internationaal topoverleg. De bondsstaat gaf de Unie wat ze 

wou, een grotere toegang tot de Zwitserse economische markt in verscheidene sectoren – landbouw 

bijvoorbeeld – , een recht voor Europese burgers om zonder enige belemmeringen naar  

Zwitserland te reizen en er te verblijven en een alternatief voor de automatische uitwisseling van 

bankgegevens tussen nationale autoriteiten via het bronheffingsysteem. Deze toegevingen waren 

mogelijk dankzij verschillende juridische bepalingen via dewelke de Unie tijd gaf aan de Zwitserse 

regering om haar volk en politieke groepen te overtuigen en daarnaast de nodige aanpassingen te 

maken aan haar wetgeving. In dit opzicht kan men vooral wijzen naar de overgangsbepalingen bij 

het vrije verkeer van personen, de semi-gemeenschappelijke besluitvorming bij het 

Schengen/Dublin akkoord, en het vermijden van een aantasting van het bankgeheim bij het 

Spaargeldakkoord. 

 

De bilaterale verbinding tussen de akkoorden, de iure of de facto, zorgde ervoor dat Zwitserland op 

haar beurt eisen kon stellen aan de onderhandelingstafel. Ze verkreeg o.a. toegang tot de 

geliberaliseerde communautaire luchtvaartsector, de SIS database onder Schengen en diverse 

Europese programma’s. Maar het was niet altijd pijs en vree. De uitbreiding van de Unie zorgde 

ervoor dat Zwitserland referenda moest organiseren om de uitbreidingsprotocollen bij het akkoord 
                                                 
379 M. VAHL en N. GROLIMUND, Integration without Membership, Brussel, Centre for European Policy 
Studies, 2006, 97-98. 
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over vrij personenverkeer te kunnen ratificeren, een procedure die het voortbestaan van alle 

akkoorden in gevaar bracht door de opname van de guillotine clausule. Deze clausule werd niet 

meer opgenomen in Bilateral II. Het intern compromis rond de Spaargeldrichtlijn lag m.i. aan de 

basis van deze afwezigheid (supra). 

 

Wie nu het meeste voordeel uit Bilateral I en II heeft gehaald is moeilijk te beoordelen. Enerzijds 

kan men oordelen dat de Zwitsers, gezien de verloren positie waar ze zich in bevonden eind 1993, 

er sterk op vooruit zijn gegaan. Ze konden de Europeanen overtuigen om een geïndividualiseerd 

pakket te onderhandelen en hoewel er dit maal geen ‘cherry picking’ aanvaard zou worden, is dit 

vaak - aan beide zijden - wel het geval geweest. De Zwitserse onderwerping aan supranationale 

instanties werd op vele vlakken vermeden, net zoals een onvoorwaardelijke aanvaarding van nieuw 

acquis. Dit alles maakte het eenvoudiger om de pakketten op nationaal niveau voor te stellen. 

Anderzijds hebben de Europeanen op sommige terreinen grote toegang verworven tot het historisch 

sterk geïsoleerde en gereserveerde Zwitserland. Ze overtuigden bv. de Zwitsers om hun maximaal 

toegelaten gewicht voor vrachtwagens op hun wegen te verhogen van 28 ton naar 40 ton, wat 

Europese transportbedrijven een enorm voordeel oplevert bij het uitstippelen van hun Noord - Zuid 

route. 

 

Ondanks de vrij positieve beoordeling zal de bilaterale ‘package’ strategie niet voor een derde maal 

gehanteerd worden. Te traag en te complex volgens beide partijen. Dat dergelijk pakket meer tijd in 

beslag neemt om te onderhandelen is logisch, maar vanwaar deze negatieve houding? Men kan 

besluiten dat de Unie het risico niet meer wou nemen om het voortbestaan van succesvol afgeronde 

akkoorden afhankelijk te maken van de directe democratie in Zwitserland. Dit werd al vermeden in 

het tweede akkoord, maar daar werden de akkoorden nog steeds chronologisch en parallel 

onderhandeld, waardoor partijen bepaalde toegevingen eindeloos konden blijven aanhalen om er 

eigen voordeel uit te halen. Ook dit aspect dat voortvloeit uit de bilaterale aanpak wilden partijen 

waarschijnlijk vermijden. Opvallend is dus dat men startte met een speciale juridische strategie die 

alle overeenkomsten aan elkaar verbond, en terugkeert, na een soort de facto tussenoplossing in 

Bilateral II, naar een vrij gewone, ad-hoc bilaterale aanpak voor toekomstige onderhandelingen.  

 

Men kan niet anders concluderen dan dat de lat van de EER te hoog lag naar de mening van 

Zwitserse bevolking en politieke partijen. Door een stap terug te zetten, afstand te nemen van deze 

nieuwe juridische integratievorm en twee bilaterale pakketovereenkomsten af te sluiten is ze anno 

2010 een stap dichterbij gekomen. Hoe het Zwitsers integratieniveau zal evolueren moet de 

toekomst uitwijzen. 
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V. HET ZWITSERS BANKGEHEIM 
 

Het voorlaatste hoofdstuk van deze thesis zal een blik werpen op de huidige situatie van het 

Zwitsers bankgeheim. Dit thema treedt buiten de Europese context, maar blijft niettemin relevant 

voor de huidige relaties tussen de Unie en de bondsstaat daar Europese ambtenaren vanuit Brussel 

met argusogen toekijken hoe Zwitserland zijn internationale verplichtingen op vlak van bancaire 

informatie-uitwisseling aanpakt en oplost. Het thema is sinds de kredietcrisis van 2007 in een 

stroomversnelling gekomen en dwingt Zwitserland en andere belastingsparadijzen hun oeroude 

financiële privacywetgeving aan te passen. Een kort overzicht van actuele gebeurtenissen en 

evoluties volgt hieronder. 

 

1. De bancaire crisis en zijn gevolgen 

 

Na de instorting van de Amerikaanse hypotheekmarkt in 2007 en het daaropvolgende 

vertrouwensprobleem tussen bancaire instellingen brak een wereldwijde kredietcrisis uit. De 

banken hadden nood aan financiële input en gingen aankloppen bij hun nationale overheden om 

faillissementen te vermijden. Economisch gezien ging het heel slecht, mensen consumeerden 

minder, spaarden meer, de werkloosheid steeg en de staatskas slonk.380 Dit is in een heel kleine 

notendop een situatieschets van de wereldwijde economische situatie eind 2007. Een diepere 

analyse kan geen plaats vinden in dit onderzoek. Het is wel belangrijk deze beperkte samenvatting 

te plaatsen bij de internationale druk die ontstond in 2009 op verschillende belastingsparadijzen. 

Overheden beseften dat veel onderdanen delen van hun inkomsten en “zwart” geld verschuilden in 

belastingsparadijzen, geld waar zij eigenlijk rechtmatig belasting konden op innen. Gezien de 

crisis, de vele begrotingstekorten en de enorme bedragen die overheden dienden te injecteren in de 

financiële sector werd de vraag naar  transparantie van de  financiële instellingen groter. 

Internationaal lobbywerk werd opgestart, de druk opgevoerd en begin 2009 werd naar aanleiding 

van de wereldwijde kredietcrisis een G20 top georganiseerd. 

 

1.1 De G20 top 

 

De G20, samengesteld uit de regeringsleiders en/of staatshoofden van de 19 belangrijkste 

industrielanden van de wereld en de Europese Unie, kwam samen op 2 april 2009 te Londen om 

                                                 
380 Voor een uitgebreide samenvatting zie, Belgische Ministerie van Financiën, 
http://www.minfin.nl/Onderwerpen/Financiële_markten/Kredietcrisis/Ontstaan_kredietcrisis, geraadpleegd 
25 april 2010. 
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een oplossing te vinden voor de wereldwijde kredietcrisis. Eén van de doelstellingen was het 

versterken van de controle en regulering op financiële instellingen en het opleggen van 

transparantieregels aan de belastingsparadijzen.381 Hun doelstelling werd bereikt. Tijdens de G20 

top publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling382 drie lijsten 

met daarop de transparantiestatus van landen op vlak van bancaire informatie-uitwisseling met 

derde landen. Ten eerste een ‘witte lijst’ die landen vermeldde die volledig conform de OESO 

regelgeving te werk gaan en voldoende internationale overeenkomsten hadden gesloten. Daarnaast 

werd een ‘grijze lijst’ gepubliceerd waarop landen terug te vinden waren die wel blijk gaven van 

medewerking maar in de praktijk nog geen initiatief tot samenwerking hadden genomen. Ten slotte 

werd een ‘zwarte lijst’ bekendgemaakt met staten die geen enkele vorm van informatie-

uitwisseling ambieerden. Zwitserland en België bevonden zich op de grijze lijst van de OESO.383 

De toenmalige president van Zwitserland, Hans-Rudolf Merz, betreurde de publicaties van de 

OESO en gaf aan dat ‘Switzerland is always ready to engage in dialogue’.384 

 

1.2 Artikel 26 Model Tax Convention OESO 

 

De enige manier om op de ‘witte lijst’ van de OESO terecht te komen is door twaalf bilaterale 

akkoorden inzake bancaire informatie-uitwisseling met andere staten te sluiten overeenkomstig 

artikel 26 van de Tax Model Convention van de OESO.385 Deze internationale standaard verplicht 

contractsluitende partijen tot uitwisseling van informatie op verzoek van de andere staat over alle 

belastingskwesties die betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van de nationale belastingwet, 

waarbij dergelijk verzoek niet kan geweigerd worden door de verzochte staat omdat ze zelf geen 

belang heeft bij de gevraagde informatie of dat ze deze niet kan vrijgeven omwille van een 

bankgeheim.386 Veel belastingsparadijzen en landen met een bankgeheim hebben in het verleden 

reeds dergelijke akkoorden afgesloten, maar hielden telkens voorbehoud bij toepassing van het 
                                                 
381 Perscommuniqué van de G20 top te Londen op 2 april 2010, 
http://www.londonsummit.gov.uk/en/summit-aims/summit-communique/, geraadpleegd op 26 april 2010. 
382 Vanaf nu OESO. 
383 Voor de volledige lijst zie, http://www.oecd.org/dataoecd/38/14/42497950.pdf, geraadpleegd op 26 april 
2010. 
384 Voor de volledige reactie van de Zwitserse president zie, FEDERAL DEPARTMENT OF FINANCE FDF, 
President Hans-Rudolf Merz on the statement from the G-20 summit, 
http://www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/00462/index.html?lang=fr&msg-id=25863, 
geraadpleegd op 27 april 2010. 
385 Indien een land van de grijze lijst wou verdwijnen moest ze minimum twaalf bilaterale akkoorden sluiten. 
Dit was de drempel. Voor meer informatie zie, Promoting transparency and exchange of information for tax 
purposes, 2-3, http://www.oecd.org/dataoecd/32/45/43757434.pdf, geraadpleegd op 27 april 2010. 
386 Voor de volledige tekst van Art. 26 Tax Model Convention zie, 
http://www.oecd.org/document/53/0,3343,en_2649_33767_33614197_1_1_1_1,00.html , geraadpleegd op 
27 april 2010. 
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vijfde lid van artikel 26, dat vermeldt dat bankgeheim niet als een geldig excuus kan ingeroepen 

worden ten aanzien van de verzoekende staat.387 Singapore, Zwitserland, Luxemburg en zelfs 

België weigerden sinds 2005 de toepassing van dit vijfde lid en gaven voorrang aan hun 

bankgeheim.388 Het is wel belangrijk te weten dat dit bankgeheim kon worden opgeheven in 

gevallen van belastingsfraude. In dergelijke gevallen gingen de Zwitsers wel over tot informatie-

uitwisseling. Door de publicatie van de lijst steeg de internationale druk op deze landen om het 

voorbehoud bij lid 5 op te zeggen en twaalf nieuwe bilaterale akkoorden te sluiten met andere 

staten waarin het lid ongelimiteerd toepassing krijgt.  

 

Zwitserland had een maand voor de publicatie reeds aangegeven de intentie te hebben om nieuwe 

akkoorden af te sluiten.389 Toch werd ze op de grijze lijst geplaatst omdat deze belofte in de 

praktijk nog niet effectief was uitgevoerd. Maar Zwitserland voerde, samen met vele andere 

‘grijze’ en ‘zwarte’ landen, haar verplichtingen heel snel uit, dit was verstaanbaar gezien het 

internationale stigma dat kleeft aan vermelding op dergelijke lijsten. Reeds in september 2009 had 

Zwitserland twaalf akkoorden390 afgesloten en werd ze bijgevolg verwijderd van de grijze lijst.391 

 

 

2. Inhoud en toepassing van de bilaterale akkoorden in de praktijk 

 

Vele geschreven en gesproken media stipuleerden daags na de bekendmaking van de Zwitserse 

overheid dat de nieuwe internationale akkoorden het einde van het Zwitsers bankgeheim 

betekenden. Mijn inziens is er grote verwarring ontstaan binnen de internationale pers over de 

inhoud van deze akkoorden en de invloed op het Zwitsers bankgeheim. Door de verschillende 

internationale regelgevingen, onduidelijkheid over de toepassing van lid 5 in de bestaande/nieuwe 

akkoorden en uitspraken van Zwitserse rechtbanken is de huidige situatie heel moeilijk te 

beschrijven. Toch is dit het doel van volgende alinea’s. 

                                                 
387 Lid 5 van art. 26 Tax Model Convention luidt als volgt: “In no case shall the provisions of paragraph 3 be 
construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is 
held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or 
because it relates to ownership interests in a person.” 
388 Staten Generaal van Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken van 27 november 2009, 
http://www.eerstekamer.nl/brief/20091127/protocol_tot_wijziging_van_de, geraadpleegd op 27 april 2010. 
389 Voor meer info zie, FEDERAL DEPARTMENT OF FINANCE FDF, Switzerland to adopt OECD standard on 
administrative assistance in fiscal matters, 
http://www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/00462/index.html?lang=en&msg-id=25863, 
geraadpleegd 27 april 2010. 
390 Zwitserland sloot akkoorden met Denemarken, Luxemburg, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk, Verenigd 
Koninkrijk, Mexico, Finland, Faroe eilanden, VSA, Spanje en Qatar. 
391 Voor meer info zie, FEDERAL DEPARTMENT OF FINANCE FDF, Switzerland removed from OECD ‘grey 
list', http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=en&msg-id=29205, geraadpleegd op 27 april 2010. 
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2.1 Onderscheid: tax fraud - tax evasion 

 

Men moet een onderscheid maken tussen het systeem dat tot stand gebracht wordt door de 

internationale bilaterale akkoorden overeenkomstig artikel 26 Tax Model Convention en datgene 

dat binnen de Europese Unie van toepassing is. Artikel 26 voorziet in een informatie-uitwisseling 

op verzoek van een andere staat waarmee het akkoord werd gesloten, maar enkel in juridisch 

specifieke en individuele zaken. Zoals reeds vermeld had deze uitwisseling tot 2009 enkel 

betrekking op zaken die in Zwitserland als belastingsfraude konden gekwalificeerd worden. Er kon 

geen uitwisseling zijn van informatie indien het een zaak betrof van belastingsontduiking, een 

handeling die in Zwitserland niet als een misdrijf gekwalificeerd wordt. Concreet, buitenlanders die 

belastingen ontdoken via Zwitserse banken werden tot voor 2009 beschermd door het Zwitsers 

bankgeheim. Doordat Zwitserland thans lid 5 van artikel 26 lid Tax Model Convention wel toepast 

in de nieuwe bilaterale akkoorden, is het nu mogelijk voor de andere staat om informatie te vragen 

over een burger die belastingen ontduikt.392 De druk die uitgeoefend werd door de G20 en OESO 

zorgde dus uiteindelijk voor het verdwijnen van het onderscheid tussen tax fraud – tax evasionbij 

de toepassing van het bankgeheim in Zwitserland.393 Let wel, dit onderscheid is nog altijd van 

toepassing op het interne, nationale niveau. 

 

Tussen de EU en Zwitserland is het Spaargeldakkoord nog steeds van toepassing. Zwitserland past 

het bronheffingsysteem toe en geeft 75% van de opbrengsten aan de Unie. Met sommige Europese 

lidstaten – Frankrijk bijvoorbeeld –  werden ook bilaterale akkoorden gesloten overeenkomstig de 

OESO standaard. D.w.z. dat er voor deze lidstaten eveneens een mogelijkheid bestaat om 

informatie op te vragen in specifieke juridische gevallen betreffende bankgegevens van hun 

burgers die in Zwitserland verblijven, zowel inzake belastingsfraude als belastingsontduiking. 

 

2.2 Case study: UBS 

 

De druk op Zwitserland om haar bankgeheim op internationaal niveau aan te passen kwam niet 

alleen van internationale organisaties of lobbygroepen. Begin 2009 startte de VSA met haar eigen 

‘war on Swiss bank secrecy’. In februari 2009 vroeg de Amerikaanse belastingsdienst IRS om 

uitwisseling van bancaire gegevens van ongeveer 300 Amerikanen die ervan verdacht werden 

                                                 
392 Perscommuniqué, FEDERAL DEPARTMENT OF FINANCE FDF, Switzerland to adopt OECD standard on 
administrative assistance in fiscal matter, 
https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/finec/bank/geheim.html, geraadpleegd op 28 april 2010. 
393 X., “Switzerland eases bank secrecy”, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/7941717.stm, geraadpleegd 
op 28 april 2010. 
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belastingsfraude gepleegd te hebben. De Zwitserse financiële overheidsdienst die verantwoordelijk 

is voor supervisie van de financiële markt, FINMA genaamd, stemde op 18 februari in en 

transfereerde de noodzakelijke info naar de IRS.394 Daarbovenop betaalde ze een schadevergoeding 

van ongeveer 700 miljoen dollar.395 

 

Maar dit was niet voldoende voor de VSA. Daags na het eerste akkoord stapte de IRS naar een 

Amerikaans rechtbank en eiste informatie van maar liefst 52000 Amerikaanse burgers die hun geld 

verschuilden bij de Zwitserse bank. De UBS bank en de Zwitserse overheid wilden kost wat kost 

een rechtszaak vermijden en prefereerden een oplossing in der minne. Die kwam er op 19 augustus 

2009. UBS ging akkoord om gegevens van 4450 bankrekeningen van Amerikaanse burgers over te 

maken aan de IRS. Deze hadden zowel betrekking op belastingsfraude als belastingsontduiking. 

Dankzij het akkoord zou de VSA zich onthouden van unilaterale maatregelen ten opzichte van 

UBS en Zwitserland (zie infra). 

 

De problemen zijn echter nog steeds niet volledig van de baan. In januari 2010 beslisten twee 

rechtbanken dat beide deals die werden gemaakt in 2009 onwettelijk waren. Vooreerst besliste de 

hoogste Zwitserse administratieve rechtbank op 8 januari 2010 dat FINMA niet over de 

bevoegdheid beschikte om dergelijke deals te maken aangezien de regering haar enkel de taak had 

gegeven om bepaalde stappen te ondernemen, niet om onmiddellijk de gegevens over te maken.396 

Daarnaast oordeelde een Zwitserse rechtbank op 22 januari 2010 dat de overheid geen bevoegdheid 

had om 4450 gegevens over te maken, daar vele gegevens betrekking hadden op 

belastingsontduiking, niet op belastingsfraude.397 

 

2.3 Analyse van de huidige situatie 

 

Vorige alinea doet vragen rijzen met betrekking tot de uiteenzetting onder punt 2.1. Indien de 

Zwitsers een nieuw bilateraal akkoord hadden ondertekend met de Amerikanen (zie voetnoot 388) 

waarbij ze ook in gevallen van  belastingsontduiking gegevens konden uitwisselen, dan stelt zich 

                                                 
394 Voor een compleet chronologisch overzicht van de feiten, US crossborder-case: Key developments, 
http://www.ubs.com/1/e/index/crossborder/johndoesettlement/key_developments.html, geraadpleegd 28 april 
2010? 
395 X., “US seeks tax cheat names from UBS”, BBC news, http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8127729.stm, 
geraadpleegd 28 april 2010. 
396 X., ”Court rules UBS data transfer to US illegal”, Swissinfo, 
http://www.swissinfo.ch/eng/business/Court_rules_UBS_data_transfer_to_US_illegal.html?cid=8038384, 
geraadpleegd op 28 april 2010. 
397 J. HEAVEN, “UBS client wins case on transfer of tax data to U.S”, Bloomberg, 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=ahda1JxPJaU8, geraadpleegd op 28 april 2010. 
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de vraag waarom de regering dan in januari 2010 werd gepasseerd door de rechterlijke macht? Het 

antwoord is, na grondig onderzoek, m.i. tweeërlei. Vooreerst is het akkoord van augustus 2009 dat 

bereikt werd tijdens de minnelijke schikking tussen UBS en VSA, volgens de website van het 

Zwitserse Departement van Financiën gebaseerd op ‘the tax treaty currently in effect between the 

two nations’.398 Heel belangrijk is dat dit het oude bilaterale akkoord is, waar het onderscheid tax 

fraude-tax evasion nog niet opgeheven is, aangezien het nieuwe akkoord waar dit onderscheid wel 

wordt gemaakt, enkel ondertekend is door de uitvoerende macht, maar nog niet geratificeerd is 

door het parlement.399 Ten tweede is die overeenkomst van augustus 2009 slechts ‘a mutual 

agreement’, die niet goedgekeurd werd door het Zwitserse Parlement, en waardoor ze bijgevolg 

geen voorrang kon krijgen op het oudere, geratificeerde bilaterale akkoord. Daardoor was er 

helemaal geen juridische basis om dergelijke gegevens uit te wisselen volgens de rechtbank.400 

 

De uitspraak van de rechtbank kan grote gevolgen hebben voor de UBS bank. De Amerikaanse 

overheid dreigt er namelijk mee de banklicentie van UBS in te trekken op Amerikaans 

grondgebied, wat, gezien de mate van belangrijkheid van de Amerikaanse afzetmarkt voor UBS, 

desastreuze gevolgen zou hebben voor de bank.401 De overheid heeft echter een oplossing bedacht 

die bestaat uit twee luiken.  Ten eerste werd aan de overeenkomst van augustus 2009 een protocol 

toegevoegd dat duidelijk stelt dat het akkoord dat tussen de partijen bereikt werd, een internationale 

overeenkomst is. Dit protocol werd goedgekeurd op 31 maart 2010. Deze kwalificatie heeft tot 

gevolg dat de internationale overeenkomst moet goedgekeurd worden door het parlement. Het 

tweede deel van de oplossing is de wetgevende ratificatie, aangezien het internationaal akkoord dan 

voorrang zal krijgen op de oudere bilaterale overeenkomst, waardoor het eindelijk mogelijk wordt 

om de informatie, zelfs indien deze handelt over belastingsontduiking, over te dragen naar de 

Amerikaanse belastingsdienst IRS.402 

 

                                                 
398 Perscommuniqué, FEDERAL DEPARTMENT OF FINANCE FDF, UBS: New Treaty Request Instead of 
Unilateral Action, https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/recent/media/single.html?id=28498, geraadpleegd 
op 28 april 2010. 
399 Voor meer info zie, FEDERAL DEPARTMENT OF FINANCE FDF, Switzerland removed from OECD `grey 
list', http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=en&msg-id=29205, geraadpleegd op 27 april 2010. In 
dit artikel staat duidelijk vermeld dat het nieuw akkoord met de VSA ondertekend werd. Op dezelfde site kan 
men eveneens terugvinden dat het akkoord geparafeerd werd op 19 juni 2009. 
400 M. SALTMARSH, “Swiss to Sumbit Revised UBS Tax Deal to Parliament”, The New York Times, 24 
februari 2010. 
401 K. WILLE, “Swiss Lawmakers Bow to Bankers Urging UBS Settlement”, Bloomberg businessweek, 
http://www.businessweek.com/news/2010-04-14/swiss-lawmakers-bow-to-bankers-urging-ubs-settlement-
update1-.html, geraadpleegd op 28 april 2010.  
402 Voor meer details zie, FEDERAL DEPARTMENT of JUSTICE and POLICE FDJP, Revised UBS Agreement 
Submitted to Parliament for approval, 
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/en/home/dokumentation/mi/2010/2010-04-140.html, geraadpleegd op 28 
april 2010. 
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3. Einde van het Zwitsers bankgeheim? 

 

Hebben nationale en internationale media gelijk als ze stellen dat het einde van het Zwitsers 

bankgeheim is aangebroken? Waarschijnlijk wel naar mijns inziens, maar er moeten bij deze 

stelling enkele kanttekeningen gemaakt worden. De opheffing van het onderscheid tussen 

belastingsontduiking en belastingsfraude in de internationale context is zonder discussie een grote 

stap in de richting van een grotere transparantie bij Zwitserse banken. Toch moet men dit enigszins 

relativeren. Primo is deze regel enkel van toepassing tussen Zwitserland en de staten waarmee ze 

een bilateraal akkoord gesloten heeft overeenkomstig de OESO standaarden. De druk die 

uitgeoefend werd door laatstgenoemde organisatie was heel groot, maar de inspanning die vereist 

was van de regering om van de befaamde ‘grijze lijst’ te worden verwijderd eerder miniem, 

aangezien slechts twaalf overeenkomsten moesten gesloten worden om als coöperatief ‘wit’ land te 

worden gekwalificeerd. Men kan heden ten dage dus nog niet spreken van een internationaal 

uniform uitwisselingssysteem daar slechts een beperkt aantal landen overeenkomsten hebben 

gesloten met Zwitserland. Secundo wordt er niet gewerkt via een automatische uitwisseling van 

gegevens, maar via een zelfstandige, case by case approach. Pas als een buitenlandse overheid 

bewijzen kan aanvoeren dat één van haar onderdanen ervan verdacht wordt geld te verschuilen op 

Zwitserse bankrekeningen, kan ze eisen van de Zwitsers dat die persoon zijn gegevens worden 

doorgegeven. Ten slotte, en belangrijk voor het onderzoek in deze thesis, is er geen uitwisseling 

van gegevens tussen Zwitserland en de Unie. Het bronheffingsysteem is nog steeds in werking. 

Maar ook hier is de druk aan het toenemen. De Commissie wil zo snel mogelijk de huidige 

Spaargeldrichtlijn aanpassen. In deze amendementen zal ze lidstaten aansporen om zo veel 

mogelijk aan informatie-uitwisseling te doen. Zoals reeds vermeld blokkeren Luxemburg en 

Oostenrijk zowel de amendementen aan de Spaargeldrichtlijn als de modelovereenkomst met 

Liechtenstein. Maar de vraag stelt zich hoe lang beide landen nog zullen kunnen weerstaan aan 

druk van andere grotere lidstaten? De toekomst zal het uitwijzen.  

 

De UBS zaak werd van heel nabij gevolgd door bevoegde instellingen van de Europese Unie. Door 

te zwichten voor de Amerikaanse overheden en gegevens over te dragen ontstond er plots een grote 

discrepantie tussen de regeling die de Zwitsers toepassen in relatie met de Amerikanen en deze ten 

aanzien van de EU. Het geeft de onderhandelaars van de Europese Unie een extra troef om druk uit 

te oefenen op de Zwitsers om het uitwisselingssysteem ook ten aanzien van de EU-lidstaten toe te 

passen. De UBS-zaak zal naar mijn mening als precedent gelden voor toekomstige fiscale 

onderhandelingen met de Unie. Maar vooraleer die onderhandelingen kunnen worden opgestart, zal 

de EU eerst haar eigen interne situatie moeten deblokkeren en trachten al haar lidstaten op één lijn 

te krijgen.  
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Het kan na deze analyse niet meer ontkend worden, het Zwitsers bankgeheim wordt aangevallen uit 

diverse hoeken en haar voortbestaan wordt bedreigd. Op nationaal niveau zullen de Zwitsers het 

systeem waarschijnlijk kunnen blijven toepassen, maar internationaal lijkt het einde inderdaad 

nabij.  
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VI. CONCLUSIE 
 

In de inleiding van deze masterproef werd een duidelijke onderzoeksvraag naar voor geschoven: in 

welke mate kan en wil Zwitserland vasthouden aan zijn huidige relatie met de Unie en hoe zijn de 

juridische relaties doorheen de tijd geëvolueerd? Wat is de concrete invloed geweest van haar 

interne principes? Wat kan men, na de uitgebreide analyse van voorgaande hoofdstukken 

concluderen? 

 

Ten eerste kan men een duidelijk stramien terugvinden in de historische relaties tussen beide 

partijen. Telkenmale opnieuw hebben ze nood gehad aan overeenkomsten om hun sociale en 

economische internationale positie te handhaven. De juridische vormen waarmee ze dit trachtten te 

bereiken varieerden doorheen de laatste vijftig jaar. Na de totstandkoming van de EEG in 1958 

bleef Zwitserland enkele jaren een loutere toeschouwer bij het Europese verhaal. Maar begin jaren 

zestig trad ze toe tot de EVA om haar economische positie binnen Europa te verbeteren. Eén voor 

één trokken EVA-lidstaten echter naar de EEG, waardoor de associatie haar nut stelselmatig 

verloor. De EU nam het initiatief en sloot uiteindelijk een vrijhandelsakkoord met de resterende 

EVA-lidstaten. Dit bilateraal akkoord is de basis geweest voor het wegwerken van belemmeringen 

op vlak van handel van industriële goederen. De Zwitsers konden hun wetgevende 

onafhankelijkheid en neutrale positie behouden daar het vrijhandelsakkoord een 

intergouvernementele overeenkomst was, geen dynamisch karakter had en geen verplichting 

inhield om toekomstig acquis te aanvaarden. Het thuisfront was tevreden met deze overeenkomst 

en het leverde zijn vruchten af tot halverwege jaren tachtig. 

 

Na een bilaterale strategie werd een diepere, uitgebreide integratie meer en meer noodzakelijk want 

de EU evolueerde sterk. Ze breidde uit, gaf haar interne markt een dynamischer karakter via de 

Europese akte in 1987 waardoor Zwitserland opnieuw werd geïsoleerd. Jacques Delors stelde voor 

een Europese Economische Ruimte te creëren, een juridische associatievorm om de vrijheid van 

personen, kapitaal, goederen en diensten te laten gelden in relatie met landen waarvoor toetreding 

een stap te ver was. Het plan leek veelbelovend en Zwitserland stemde in om gesprekken op te 

starten. Door een verkeerde perceptie omtrent o.a. gemeenschappelijke besluitvorming liet de 

onderhandelingsstrategie van de Zwitsers te wensen over. Ze besefte te laat dat teveel 

bevoegdheden moesten overgelaten worden aan beleidsmakers in Brussel, waardoor haar eigen 

soevereiniteit werd aangetast. Net voor de ondertekening van het akkoord liet de Zwitserse 

regering weten aan het Zwitsers parlement dat de EER slechts een tussenstap was naar EU 

lidmaatschap, en ze bijgevolg een toetredingsverzoek had ingediend. Volwaardig lidmaatschap zou 
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haar toelaten mee te beslissen over nieuwe Europese regelgeving, een kenmerk die ze noodzakelijk 

achtte om haar interne structuur te vrijwaren. De verwarring was groot op nationaal niveau en 

hiervan werd gebruik gemaakt door anti-Europese partijen. De gevolgen zijn bekend: het Zwitserse 

volk floot de regering terug, en EER-lidmaatschap behoorde niet meer tot de mogelijkheden.  

 

Een moment van reflectie was noodzakelijk. De regering was bereid om tijdelijk soevereiniteit over 

te dragen aan de Unie zonder over een mogelijkheid te bezitten om mee over nieuwe regels te 

beslissen. Ze wou een sport omhoog op de Europese ladder, maar werd door haar volk terug naar 

beneden getrokken. De Zwitserse europeanisering groeide steeds meer sinds de jaren zestig, maar 

werd in 1992 abrupt tot stilstand gebracht, net door de befaamde principes. Een terugkeer naar een 

bilaterale strategie was de enige optie. 

 

Die bilaterale piste wordt opnieuw bewandeld sinds halverwege jaren negentig, de periode waarin 

de onderhandelingen voor bilateral I werden opgestart. De zeven akkoorden werden verbonden 

door de guillotine-clausule, een juridisch beding uit de overeenkomst waardoor het einde van één 

akkoord meteen het einde van alle overeenkomsten tot gevolg heeft. Bilateral I loste vele 

economische problemen op en liberaliseerde bepaalde handelssectoren. Bilateral II richtte zich 

meer op de sociale aspecten van de onderlinge relatie. Europa vroeg samenwerking op vlak van 

fraudebestrijding en belastingkwesties, terwijl de Zwitsers toegang wilden tot bepaalde delen van 

het Schengen/Dublin acquis. Een juridische verbinding van de akkoorden bleef dit maal uit, maar 

in de praktijk werd nog steeds parallel en chronologisch onderhandeld.  

 

Men kan besluiten dat de bilaterale aanpak tot op heden vrij succesvol is geweest, en zo lang beide 

partijen voldoende gemeenschappelijke belangen hebben kan deze methode ook in de toekomst 

vorm blijven geven aan de relatie tussen de EU en Zwitserland. Het systeem kent echter ook zijn 

gebreken. Zo heeft ieder akkoord een gemengd comité, het orgaan dat instaat voor overleg en 

geschillenbeslechting tussen partijen. Zonder discussie een heel belangrijk onderdeel van ieder 

akkoord. Maar het worden er simpelweg te veel. In de laatste vijftien jaar zijn meer dan zestien 

nieuwe bilaterale akkoorden gesloten, waarbij elk akkoord een apart comité heeft. Inefficiëntie en 

een gebrek aan overzicht kunnen voor irrationele beslissingen zorgen. Men mag op dergelijk 

niveau van  internationale samenwerking m.i. nooit ‘the bigger picture’ uit het oog verliezen. 

Bepaalde belangen moeten afgewogen tegenover interesses en beslissingen in andere materies. Een 

onoverzichtelijk kluwen van instellingen kunnen gesprekken bemoeilijken en aldus is er naar mijn 

mening dringend nood aan structuur. De oplossing kan liggen in het vervangen van de 

verschillende comités door één groter, centraal orgaan. Indien specifieke onderwerpen moeten 

behandeld worden kan dit nog steeds gebeuren via kleine werkgroepen, maar steeds onder de 
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leiding en coördinatie van één instelling. Dit zijn ideeën die de instandhouding van de bilaterale 

strategie kunnen vergemakkelijken in de toekomst, vraag is alleen of dit nodig zal zijn. 

 

Structuur en gemeenschappelijke instellingen kan men namelijk vinden in een 

samenwerkingsverband die reeds bestaat, de EER. Vele auteurs beschouwen toetreding tot deze 

organisatie nog steeds als een reële mogelijkheid voor de Zwitsers. Mijn mening verschilt. Hoewel 

de bilaterale minpunten kunnen opgelost worden door toe te treden tot de EER kan men de ophef 

die in het verleden is ontstaan rond deze instelling niet zomaar vergeten. Er is een reden waarom de 

regering op het moment van de ondertekening van het EER akkoord een toetredingsverzoek tot de 

EU indiende. Hoewel men als lid van de EER bepaalde invloed heeft tijdens de voorbereidende 

werkzaamheden bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving, ligt de finale 

beslissingsbevoegdheid nog altijd in het kamp van de EU, en is de aanvaarding van dergelijke 

beslissing onvoorwaardelijk. Als volwaardige EU-lidstaat heeft men wel 

medebeslissingsbevoegdheid bij het stemmen van nieuwe wetgeving. Waarom zouden de Zwitsers 

nogmaals toetreding zoeken tot deze organisatie, als men dit gebrek en de pijnlijke situatie uit 1992 

in het achterhoofd houdt? Mijn inziens moet deze tussenstap vergeten worden en het vizier gericht 

worden op het volledige en onvoorwaardelijke EU lidmaatschap. 

 

Als men deze optie van dichterbij analyseert botst men automatisch opnieuw op de hoekstenen 

waarop de Zwitserse bondsstaat is gebouwd. Welke beginselen zijn doorheen de laatste halve eeuw 

afgezwakt of opzijgeschoven? Staat de deur van de EU anno 2010 op een kier? Ten eerste is het zo 

dat het felbevochten en hoog aangeschreven neutraliteitsprincipe niet meer is wat het geweest is. 

Het land heeft geparticipeerd aan verscheidene Europese vredesmissies en zit thans aan de 

onderhandelingstafel met de EU om deze samenwerking op gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid meer vorm te geven. Men kan nog moeilijk spreken van een absolute neutrale status 

als men dergelijke akkoorden afsluit. Samenwerking binnen de tweede pijler – Bepalingen 

betreffende Gemeenschappelijk Buitenlands en  Veiligheidsbeleid – die lidmaatschap zal 

teweegbrengen, kan aldus nog weinig problemen opleveren. 

 

De federale staatsstructuur vormt in vele Europese lidstaten geen probleem voor toetreding. België 

kent bijvoorbeeld een federale structuur en Europees lidmaatschap hypothekeert dit regime niet. 

Bevoegdheden die zich bevinden op het niveau van de deelstaten moeten conform EU regelgeving 

worden uitgevoerd en eventueel worden overgedragen naar het supranationale orgaan. In 

Zwitserland hoeft dit aldus ook geen probleem te zijn, maar recente conflicten leren ons dat indien 

Zwitserland lid wordt van de Unie, ze haar kantons wel op dezelfde lijn zal moeten krijgen met de 

EU. Dit kan verwezenlijkt worden via intern overleg en onderwerping aan o.a. de interpretatie van 
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het Europees Hof van Justitie in bepaalde materies. Kantons mogen geen misbruik maken van hun 

bevoegdheid om EU regelgeving uit te hollen. Het fiscaal dispuut, dat nog steeds niet echt opgelost 

is geraakt, is daar een goed voorbeeld van.  

 

Dergelijk probleem sluit mooi aan bij het principe van soevereiniteit, die men op haar beurt 

opnieuw kan linken aan directe democratie, het derde en vierde grote principe waar de Zwitsers 

vaak naar verwijzen. Via de bilaterale overeenkomsten konden de Zwitsers specifieke stukken van 

het acquis communautaire opnemen, zonder verplicht te worden nieuw acquis te aanvaarden –

behalve bij Schengen/Dublin – in de toekomst. Hun soevereiniteit werd bijgevolg niet aangetast. 

Bij de EER zou dit bijvoorbeeld wel zo geweest zijn. Mijn inziens zijn de Zwitsers wel bereid 

bepaalde wetgevende bevoegdheden af te staan aan de EU, maar enkel indien er mogelijkheid 

bestaat om, zoals reeds meerdere malen vermeld, die wetgevende processen mee te vormen, mee te 

beïnvloeden en bovenal, mee te stemmen. EU lidmaatschap zou hen die mogelijkheid geven, EER 

lidmaatschap niet. Het probleem ligt in mijn opinie niet op het niveau van de Zwitserse wetgever, 

maar op niveau van het Zwitserse volk. Men zou, in de hypothese dat Zwitserland een lidstaat is, 

perfect nieuwe EU regelgeving kunnen stemmen, de vraag stelt zich wat er gebeurd tijdens het 

implementatieproces. Het volk heeft namelijk veel mogelijkheden om aanpassingen aan de 

grondwet of het staatsbestel te onderwerpen aan een stemming via een bindend referendum. Deze 

mogelijkheid, die men kan duiden als de meest pure en verregaande vorm van democratie, is in 

mijn opinie het principe dat ongeschonden de laatste eeuw heeft overleefd. Ze blokkeerde EER 

toetreding in 1992, waardoor ze vast en zeker onder vuur kwam te liggen, maar ze bestaat nog 

steeds in Zwitserland. Dit fundamenteel grondrecht in de bondsstaat zal de grootste hinderpaal 

vormen voor toetreding.  

 

Die rol is niet langer weggelegd voor het bankgeheim. Sinds 2009 is deze maatregel, die de 

Zwitsers als een basisrecht beschouwen, vernietigd door de Amerikanen na een meedogenloze 

strijd tegen ‘swiss bank secrecy’. Zwitserland plooide uiteindelijk na dreigementen van de 

Amerikaanse overheid om de banklicentie van de Zwitserse UBS bank in te trekken op Amerikaans 

grondgebied. Mijn inziens zal deze zaak als precedent gelden, en de EU zal proberen om binnen de 

gehele Unie en met belangrijke derde staten waaronder Zwitserland, een systeem van informatie-

uitwisseling tot stand te brengen. De kredietcrisis die in 2007 ontstond heeft hier zeker een grote 

rol gespeeld. Het initiatief tot aanpassing van huidige spaarrichtlijn is reeds genomen door de 

Europese Commissie, maar Luxemburg en Oostenrijk blokkeren vooralsnog de totstandkoming. 

Als de nieuwe richtlijn wordt gestemd, en de modelovereenkomst met Liechtenstein wordt 

gesloten, zal Zwitserland op termijn, zeker gezien de recente gebeurtenissen, ook met de Europese 

lidstaten informatie omtrent bankgegevens moeten uitwisselen. 
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Men kan dus concluderen dat vele Zwitserse principes uitermate zijn afgezwakt waardoor 

toetreding zeker niet meer onmogelijk is. Directe democratie zal een heikel punt worden tijdens 

eventuele toetredingsonderhandelingen, maar uiteindelijk zal het systeem van referenda aangepast 

moeten worden zodat implementatie van nieuw acquis onvoorwaardelijk wordt, en niet meer kan 

tegengehouden worden door deze volksraadplegingen. Dergelijk systeem is zoals gezegd de 

democratie in zijn puurste vorm, maar kan eigenlijk vandaag de dag, waar staten onmogelijk nog 

als zelfstandige en pure autonome lichamen kunnen functioneren, blijven verder bestaan. 

Samenwerking tussen staten en afstaan van soevereiniteit aan supranationale instellingen is sinds 

het einde van de tweede wereldoorlog meer dan noodzakelijk om een sterke economische, sociale 

en financiële – de Griekse begrotingsproblemen in 2010 zijn daarvan de perfecte illustratie – 

positie te behouden. Als die samenwerking telkenmale opnieuw op het spel wordt gezet door de 

onvoorspelbare stem van het volk, kan men onmogelijk een standvastige internationale relatie in 

welke vorm dan ook opbouwen. Op middellange termijn blijft de bilaterale route zeker een goede 

oplossing om laatstgenoemde doelstellingen te bereiken, maar op lange termijn zal toetreding tot de 

EU noodzakelijk zijn. De vraag is alleen wanneer Zwitserland deze stap kan en wil zetten.  Veel zal 

afhangen van een zuivere kosten - baten analyse van de Zwitsers en van de positie die de Europese 

Unie zal innemen. De EU heeft veel belang bij een goede relatie met Zwitserland, maar op een dag 

zal ze de bilaterale aanpak, en het onvermijdelijke cherry-picking dat hierbij komt kijken, niet meer 

verder willen hanteren. Het moment waarop de bilaterale overeenkomsten een voldoende basis 

vormen voor de economische en sociale behoeften van de Europese Unie zal Zwitserland 

waarschijnlijk het lidmaatschap moeten overwegen. Wanneer de Europese Unie dergelijke 

drastische beslissing zal nemen kan echter niemand voorspellen. 
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