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nota Kabinetsappreciatie rapport evaluatie Rijksbrede Brexit

inzet Nederlandse overheid

Aanleiding
■ Tijdens de plenaire behandeling van de Verzamelwet Brexit in de Eerste

Kamer op 19 maart 2019 zegde tmi Minister van Buiteniandse Zaken Biok

een onafhankeiijke evaiuatie van de gang van zaken rond de Brexit toe

■ Tussen 19 november 2021 en 23 September ji heeft RAND Europe in

samenwerking met Berenschot in opdracht van het ministerie van

Buiteniandse Zaken deze evaiuatie uitgevoerd
■ Het resuiterende rapport Evaiuatie rijksbrede Brexit inzet Nederiandse

overheid dient binnen drie maanden door de minister van Buiteniandse Zaken

ais coordinerend minister voor Brexit gereiateerde zaken aan de Eerste en

Tweede Kamer aangeboden te worden En daarmee voor het winterreces

■ Sinds uw akkoord op de kabinetsappreciatie 17 november ji is de

kabinetsappreciatie met de Coordinatie Commissie voor Internationaie

Aangeiegenheden CoRIA afgestemd Op verzoek van EZK is de waardering
van de Rijksbrede inzet nu in het geheie stuk hetzeifde beschreven ais

voidoende doeitreffend zoais in iijn met het rapport

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met de aangepaste kabinetsappreciatie op het evaiuatierapport na

afetemming met de CoRIA en de agendering ervan op de Ministerraad van 16

december

Kernpunten
■ De bijgevoegde kabinetsappreciatie is opgesteid na interdepartementaie

afstemming via het interdepartementaai overieg VK
■ Via deze pianning zuiien het rapport en de kabinetsappreciatie voor het

winterreces aangeboden kunnen worden aan de beide Kamers

Toelichting
■ De kabinetsappreciatie schetst de kernbevindingen van het rapport en de

context waarbinnen de Nederiandse inzet t a v Brexit heeft piaatsgevonden
■ De appreciatie verweikomt de conciusie uit de evaiuatie dat de Nederiandse

inzet tijdens de onderhandeiingen en in de voorbereidingen op de gevoigen
van Brexit in aigemene zin voidoende doeitreffend was

■ De appreciatie verweikomt de onderkenning in het rapport van 1 de

effectiviteit van de nauwe interdepartementaie samenwerking bij het
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behartigen van de Nederlandse belangen in de EU VK onderhandelingen 2

de goede voorbereidingen op de eventuele Brexit verstoringen 3 de

omvangrijke communicatiecampagnes voor burgers en bedrijven 4 het

beschikbaar maken van EUR 570 miljoen voor Brexit voorbereidingen door

uitvoeringsorganisaties en 5 de buitengewone organisatorische inspanningen
die het kabinet heeft getroffen om dit alles te bewerkstelligen

■ De appreciate verwelkomt de aanbevelingen uit het rapport en stelt dat hier

Rijksbreed mee aan de slag zal worden gegaan en de aanbevelingen waar

mogelijk en van toepassing overgenomen zullen worden

■ Belangrijkste aanbevelingen 1 hanteren van een centrale

projectadministratie voor betere verantwoording van Brexit gerelateerde

uitgaven 2 andere invulling van extra personele capaciteit bv externe

expertise en eerder vrijmaken van personeel 3 gerichte

informatievoorziening aan Nederlandse burgers in het buitenland wanneer de

situate hier om vraagt 4 langer aanhouden van gerichte communicatie voor

het brede bedrijfeleven wanneer de situate hier om vraagt 5 verduidelijken
van de rolverdeling tussen de beleidsstructuur en de crisisstructuur

■ De appreciate geeft verder een korte beschrijving van de huidige stand van

de samenwerking met het VK Waarbij de relate ondanks Brexit breed en

diep blijft Op veel werkterreinen gaat de samenwerking voort binnen de

kaders van de Brexit akkoorden

■ De appreciatie beschrijft dat de Kamers op de hoogte wordt gehouden over de

ontwikkelingen rondom de gevolgen van Brexit die direct en indirect blijven
doorwerken in de relatie tussen de EU en het VK 1 juridische onzekerheid

van sommige EU burgers in het VK 2 Brexit heeft nog niet volledig

plaatsgevonden voor een deel van het bedrijfsieven vooral de agrifood
sector vanwege uitstel van de uitvoering van een deel van de Britse

grens controles 3 de gebrekkige Britse implementatie van het Protocol

lerland Noord Ierland

■ De appreciatie beschrijft dat sinds September 2021 de rol van de Minister van

Buitenlandse Zaken van regievoerend naar codrdinerend is gegaan waar de

inhoudelijke verantwoordelijkheden bij de vakministers belegd zijn
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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