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De toekomst  
van  
Zwitserland 
zonder 
raamakkoord 
met de EU 
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Op 26 mei 2021 stapte Zwitserland uit de  
onderhandelingen met de EU over een 
institutionele kaderovereenkomst. De plaats voor 
de handtekeningen blijft leeg. De belangrijkste 
meningsverschillen gingen over het vrije verkeer,  
het gelijke speelveld en de staatssteunregels,  
die de gesprekken over associatie of lidmaatschap 
feitelijk beëindigen. Maar wat zijn de gevolgen  
van deze ‘actie’? Wij zetten ze op een rij. 

ZWITSERLANDS MEEST KANSRIJKE 
SECTOREN 

•	 Voeding en dranken
Hoewel de liberaliseringstrend 
zich voortzet, blijft Zwitserland een 
afgeschermde markt voor levens- 
middelen. Vooral onze, toch niet 
onbelangrijke, vlees- en vleeswaren-
sector is hiervan het slachtoffer. Ook 
de import van groenten en fruit is 
sterk gecontingenteerd.

•	 Internationale organisaties

•	 Binnen- en buitenhuisinrichting

Hoe ziet de handel  
tussen Zwitserland en  
EU eruit? 
•	 De EU is de belangrijkste handelspartner van Zwitserland, terwijl Zwitserland 

de vierde belangrijkste handelspartner van de EU is na de VS, China en het VK.

•	 De uitvoer van Zwitserse goederen naar de EU is geconcentreerd op enkele 
sectoren, met name chemische/farmaceutische en medische producten, 
machines, instrumenten en horloges.

•	 Zwitserland is een zeer belangrijke partner van de EU voor de handel in 
diensten, met name voor commerciële diensten.

TIP
Voor de laatste cijfers 

(2020) van Zwitserland 
verwijzen wij naar de 

website van FIT.

•	 3 December 1972:  
72,5% van de Zwitsers keurt de 
vrijhandelsovereenkomst met 
de Europese Gemeenschappen 
goed.

•	 6 December 1992:  
1 op de 2 Zwitsers stemt tegen 
de toetreding tot de Europese 
Economische Ruimte. Deze 
stemming benadrukte sterk de 
culturele kloof tussen de Duits- 
en de Franstalige kantons, 
de Röstigraben. De enige 
Duitstalige kantons die voor 
de EER stemden waren Bazel-
Stadt en Bazel-Landschaft, 
die grenzen aan Frankrijk en 
Duitsland.

•	 21 Mei 2000:  
67,2% van de Zwitsers 
aanvaardt de bilaterale over-
eenkomsten met de EU.

•	 9 Februari 2014:  
Het federale volksinitiatief 
"tegen massa-immigratie", dat 
het vrije verkeer van personen 
uit EU-lidstaten zou beperken, 
krijgt groen licht van 50,3% van 
de inwoners.

•	 Op 26 mei 2021 weigert 
Zwitserland de institutionele 
kaderovereenkomst tussen 
de EU en Zwitserland te 
ondertekenen. 

De relatie tussen 
Zwitserland en de 
EU doorheen de 
jaren

Zoals in de beste huwelijken 
is de relatie tussen de EU en 
Zwitserland er eentje met ups  
en downs. Een tijdlijn: 
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Geen akkoord 
tussen de EU en 
Zwitserland. 
Wat zijn de gevolgen?

Het niet bekrachtigen van de kaderovereenkomst heeft een 
aanzienlijk economisch prijskaartje. Zwitserland mag zich 
verwachten aan een impact tot wel 500 miljard euro voor de 
komende tien jaar. Niet verwonderlijk, want de EU is de grootste 
handelspartner voor Zwitserland. Zo’n 40% van de Zwitserse export 
gaat naar de EU-markt en de helft van de Zwitserse import (cijfers 
2020) komt van de EU-markt. Het uitblijven van een raamakkoord 
tussen de EU en Zwitserland impacteert zowat alle industriesec-
toren. Een opsomming. 

Handel
•	 Verlies van kansen voor de sector van medische hulpmid-

delen: vanaf 26 mei 2021 gelden er nieuwe EU-regels voor 
medische hulpmiddelen. Daarom moeten Zwitserland en de 
EU het zogenaamde Mutual Recognition Agreement herzien. 
Dat zijn afspraken die de handel tussen beide makkelijker moet 
maken. Maar omdat Zwitserland de kaderovereenkomst niet 
heeft getekend, kan dat niet. Gevolg? Gevestigde EU-autoriteiten 
moeten nieuwe Zwitserse middelgrote en risicovolle medische 
apparaten certificeren. Bovendien verliest Zwitserland de moge-
lijkheid om rechtstreeks mee te beslissen over de gemeenschap-
pelijke uitvoering van wetten op product- en patiëntveiligheid.

•	 Problemen bij invoer van landbouwproducten: heel wat 
elementen uit de voedselketen, zoals voedseletikettering, 
geraken ontregeld, wat kleine en middelgrote ondernemingen 
ontmoedigt om in- en uit te voeren uit en naar de EU. Zwitserland 
dreigt daarnaast de mogelijkheid te verliezen om te onderhan-
delen over een betere markttoegang voor sommige landbouw-
producten, zoals vlees en zuivel, waarvan de toegang momenteel 
beperkt is. 

Vrij verkeer 
van mensen en 
arbeidsmobiliteit

•	 Geen gezamenlijke strijd tegen sociale 
dumping: Zwitserland zal niet volledig 
deel kunnen uitmaken van de nieuw 
opgerichte Europese Arbeidsautoriteit, 
zoals de deelname van Zwitserse 
handhavingsinstanties bij gezamenlijke 
inspecties.

•	 Beperkte mogelijkheid om de frau-
deurs te bestraffen: Zwitserland heeft 
momenteel geen toegang tot de infor-
matie over het interne marktsysteem 
voor administratieve samenwerking 
met de EU-lidstaten. Dit systeem 
vergemakkelijkt de toepassing van de 
EU-detacheringsregels en helpt bij 
het effectief afdwingen van boetes in 
grensoverschrijdende situaties.

•	 Geen toegang tot Eures-diensten: 
Eures, het Europees samenwerkings-
netwerk van diensten voor arbeids-
voorziening, vergemakkelijkt het vrije 
verkeer van arbeiders. Dankzij het 
portaal hebben bedrijven en werk-
nemers/werkzoekenden uit de EU- en 
EVA-landen toegang tot meer dan 3 
miljoen vacatures en 800.000 cv's van 
gemotiveerde werkzoekenden.
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Gezondheid

•	 Geen deelname aan EU-mechanismen/-
agentschappen zoals: 
• Het Europees Centrum voor 

Ziektepreventie en -Bestrijding

• Gezamenlijke aanbestedingen voor de 
aankoop van beschermingsmiddelen, 
behandelingen, diagnostiek, etc.

• Een e-health netwerk

• Het EU4Health-programma

• De toekomstige Europese Autoriteit 
voor Paraatheid en Respons op 
Gezondheidsproblemen (HERA)

• De Europese Referentienetwerken voor 
Zeldzame Ziekten

Interne energiemarkt
•	 Geen bevoorrechte aansluiting op het 

EU-elektriciteitssysteem: Zwitserland is bijna 
de helft van het jaar (in de winter) afhankelijk 
van elektriciteit ingevoerd uit buurlanden. 
Zonder raamovereenkomst moet Zwitserland 
de EU-platforms voor elektriciteitshandel en 
coöperatieve platforms voor netbeheerders 
of regelgevers verlaten. Zo verliest het gelei-
delijk aan zijn bevoorrechte aansluiting op het 
EU-elektriciteitssysteem. Minder aansluiting en 
minder samenwerking maakt het Zwitserse 
energiesysteem minder efficiënt.

Luchtvervoer
•	 Moeilijkheden voor luchtvaartmaatschap-

pijen: Zwitserse luchtvaartmaatschappijen 
krijgen minder toegang tot de interne markt 
van de EU. Want een raamovereenkomst zorgt 
ervoor dat maatschappijen aan zogenaamde 
‘cabotage’ of ‘driehoekig verkeer’ doen (bv. 
Zwitserse luchtvaartmaatschappijen die tussen 
punten binnen Frankrijk vliegen; vluchten 
tussen de EU, EER/EVA-staten en Zwitserland).

CONCLUSIE 

Onze economieën en samenlevingen profiteren wederzijds van een diepe relatie en zijn sterk van 
elkaar afhankelijk. Een gebrek aan overeenstemming over de institutionele kaderovereenkomst 
heeft negatieve gevolgen voor beide partijen.
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