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tekst 3 
 
EU zet vaart achter toetreding IJsland 
 
Van onze correspondent Marc Peeperkorn 
 
BRUSSEL - Onderhandelingen 
sneller dan die met Turkije en 
Macedonië. 
De Europese Unie maakt haast met 
het verzoek van IJsland om toe te 5 
treden tot de Unie. Een eerste rapport 
of het eiland geschikt is als EU-lid, is 
naar verwachting eind dit jaar al klaar. 
Nederland blokkeert deze stap niet, 
ondanks een conflict met Reykjavik 10 
over de terugbetalingen van spaar-
tegoeden bij de failliete IJslandse bank 
Icesave.  
 
Een goede afhandeling van de 
Icesave-kwestie is wel een harde voor-15 
waarde voor IJsland om uiteindelijk 
EU-lid te worden. Nederland drong 
daar maandag tijdens een bijeenkomst 
van de Europese ministers van 
Buitenlandse Zaken op aan. Hoewel 20 
IJsland niet wordt voorgetrokken zal 
het de onderhandelingen met Brussel 
waarschijnlijk sneller afronden dan 
Turkije en Macedonië, landen die 
eerder de status van kandidaat-lid 25 
verwierven.  
 
IJsland weigerde decennialang zich 
aan te sluiten bij de EU. De econo-
mische crisis die het eiland hard 
raakte, heeft hier verandering in 30 
gebracht. Begin deze maand stemde 

een nipte meerderheid in het IJslandse 
parlement voor toetreding tot de EU.  
 
De EU-landen besloten maandag het 
verzoek in behandeling te nemen. De 35 
Europese Commissie, het dagelijks 
bestuur van de EU, moet nu een 
rapport opstellen in hoeverre het land 
bij de Unie past. Normaliter duurt dat 
al snel een jaar, voor IJsland rekenen 40 
diplomaten op een paar maanden.  
(…) 
Op basis van het Commissierapport 
beslissen de EU-landen al dan niet de 
onderhandelingen met Reykjavik te 
openen. Moeilijke punten zijn de toe-45 
gang van Europese vissers tot de rijke 
IJslandse visgronden en de walvisjacht 
die de eilandbewoners niet willen 
opgeven. De onderhandelingen zullen 
zeker twee jaar duren, waardoor 50 
IJsland op zijn vroegst in 2012 of 2013 
toetreedt tot de EU.  
 
EU-voorzitter Zweden waarschuwde 
dat Reykjavik geen voorkeurs-
behandeling krijgt. De toetsing aan de 55 
EU-criteria zal serieus gebeuren. 
Volgens Rehn is “de weg die IJsland 
moet afleggen misschien korter, maar 
niet per se makkelijker” dan voor 
andere landen. 60 

 
bron: naar www.volkskrant.nl/buitenland, gepubliceerd op 28 juli 2009 
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Bij deze opgave hoort tekst 3 uit het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 3. 
Nederland heeft aangedrongen op een goede afhandeling van de Icesave-
kwestie. Dit geldt als een harde voorwaarde voor IJsland om EU-lid te worden. 
Daarnaast gelden formele voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie. 
De toetsing aan de EU-criteria zal serieus gebeuren (regels 55-56). De 
onderhandelingen met IJsland zullen sneller verlopen dan die met Turkije en 
Macedonië (regels 20-26).  

2p 13 Geef twee redenen waarom de onderhandelingen met IJsland waarschijnlijk 
sneller zullen verlopen dan die met Turkije en Macedonië. Maak gebruik van 
twee formele criteria voor toetreding tot de Europese Unie.  
 
De wenselijkheid tot uitbreiding van de EU is één van de vraagstukken waarmee 
de lidstaten van de EU te maken hebben. Elke lidstaat, en ook IJsland als 
toekomstige lidstaat, heeft te maken met een ander dilemma. 

3p 14 Leg uit met welk dilemma IJsland als aspirant-lidstaat van de EU te maken krijgt. 
Verwijs in je uitleg naar gegevens uit de tekst.  
 
Als IJsland naar verwachting in 2012 of 2013 toetreedt tot de EU dan verwerven 
de burgers van IJsland het Europees burgerschap. 

2p 15 Welke rechten krijgen de IJslandse burgers dan? Noem er twee.
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