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Nederland, neem een 
‘Brexit’ serieus!

Is een ‘Brexit’ nabij? Staat het Verenigd Koninkrijk met één voet buiten de Europese Unie? Na de 

mislukte poging van de Britse premier David Cameron om te voorkomen dat Jean-Claude Juncker 

president van de Europese Commissie werd, viert euroscepsis in Londen hoogtij. Het wordt tijd 

dat Nederland een ‘Brexit’ serieus neemt.

David Cameron heeft – deels als reactie op de ‘affaire-Juncker’, deels om te reageren op zorgen 

binnen zijn partij over de opkomst van de eurosceptische UKIP – een aantal kabinetswijzigingen 

doorgevoerd. Gematigde Conservatieven zijn vervangen door eurosceptische. Zo is de nieuwe 

minister van Buitenlandse Zaken, Phillip Hammond, een openlijke voorstander van ‘Brexit’ als er geen 

significante bevoegdheden uit Brussel terugkomen naar Londen. Ook getuigt Camerons keuze voor de 

relatief onbekende Jonathan Hill – uit de House of Lords – als Britse EU-Commissaris, niet van de ambitie 

een zwaargewicht naar Brussel te sturen. De kans op een belangrijke portefeuille in Junckers Commissie, 

en daarmee een gewichtige Britse stem in Brussel, lijkt daarmee verkeken.

Cameron wil de EU hervormen en bevoegdheden terughalen uit ‘Brussel’ door het Britse EU-lidmaatschap 

te heronderhandelen. Daarna wil hij in 2017 de resultaten van die heronderhandeling voorleggen aan het 

Britse volk in een bindend referendum. Cameron wil de term “ever closer union” uit de EU-verdragen 

wissen, hij wil uitkeringsfraude door EU-immigranten aanpakken en hij wil de Britse rol in Europese jus-

titiële samenwerking en misdaadbestrijding heroverwegen. Zijn voorstellen zijn niet overdreven. Maar zijn 

politieke stijl maakt het moeilijk andere leiders voor zich te winnen. Die stijl wordt ingegeven door een 

aantal keuzes.

Met zijn referendum-strategie zit Cameron in een lastig parket. Enerzijds moet hij Europese bondgenoten 

vinden om zijn hervormingsagenda te verwezenlijken. Anderzijds wordt hij thuis politiek afgerekend als 

hij te pro-Europees overkomt; hij voelt de hete adem van UKIP, en de eurosceptische rechterflank van 

zijn Conservatieve partij, in zijn nek.

De ‘Juncker-crisis’ heeft dit dilemma versterkt. Camerons keuze om het hard te spelen werkte averechts, 

en heeft het Britse wantrouwen over Europa aangewakkerd. Na de Europese-Parlementsverkiezingen van 

22 mei reisden de Duitse kanselier Angela Merkel, premier Mark Rutte en Cameron af naar de Zweedse 

premier Frederik Reinfeldt. Een gezamenlijk tochtje in een roeiboot wekte de suggestie dat de vier Noord-

Europese leiders eensgezind waren. Cameron uitte felle kritiek op de nominatie van Spitzenkandidat 

Jean-Claude Juncker. De Luxemburger zou te federalistisch zijn, van de ‘oude garde’ en misschien zelfs 

anti-Brits. Daarnaast zou het nomineren van Spitzenkandidaten het Europees Parlement teveel invloed 

geven in het dagelijks bestuur van de EU. De Commissie zou niet gepolitiseerd mogen worden.

Camerons zorgen waren op een aantal punten terecht, maar hij verkeek er zich in hoe breed dit gedeeld 

werd door zijn collega’s. Merkel, Rutte en Reinfeldt zeiden dat het na de verkiezingen niet om per-

sonen ging, maar om prioriteiten voor de komende vijf jaar. Ook wekte hij de woede van de Duitse 

leider, toen hij suggereerde dat Junckers aanstelling tot een ‘Brexit’ zou kunnen leiden; dreigementen 

zijn in de Europese politiek niet “bon ton”. In Brussel vroeg men zich af waarom de nominatie van één 

Luxemburger, een groot land als het Verenigd Koninkrijk al richting de uitgang kon doen rennen.
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Camerons hardnekkigheid leidde tot isolement; alleen de gemarginaliseerde Hongaarse leider Viktor 

Orban steunde hem in zijn verzet. Het gevolg is dat in Westminster het wantrouwen toeneemt dat 

‘Brussel’ het speciaal op de Britten gemunt heeft. Het helpt niet dat een aantal landen, die als pro-

Brits bestempeld worden, het lieten afweten op een punt van grote zorg voor Londen. Vertrouwen is 

geschaad. Traditionele bondgenoten als Merkel en Rutte zouden in privégesprekken namelijk hebben 

gezegd Juncker niet te willen. Het Verenigd Koninkrijk heeft vrienden nodig, maar de Britse regering heeft 

een geloofwaardigheidsprobleem.

De vraag is of andere Europese landen, waaronder Nederland, door de recente ontwikkelingen eerder 

geneigd zijn de Britten tegemoet te komen, of juist niet. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, 

Carl Bildt, heeft zijn zorgen geuit. In 2013 heeft president Obama gezegd dat de Verenigde Staten een 

sterk VK in een sterke EU wil. Maar andere leiders houden zich op de achtergrond. Uit angst een Britse 

onderhandelingspositie te versterken, of omdat ze denken dat het met ‘Brexit’ zo’n vaart niet zal lopen. 

De gunningsfactor speelt ook een rol. Zijn andere landen bereid het Verenigd Koninkrijk tegemoet te 

komen, wanneer het land dreigt uit de EU te stappen? Dwarsliggers en zuurpruimen worden niet graag 

geholpen. Snappen de Britten het Franse adagium “c’est le ton qui fait la musique” wel?

Maar in de aanloop naar de nationale verkiezingen van mei 2015, kiest Cameron voor een Engels slo-

gan, “all politics is local”. Cameron schuift de Europese politiek opzij om de pijlen te kunnen richten op 

UKIP. Als grote winnaar van de Europese-Parlementsverkiezingen (met 27% van de stemmen), gaat 

UKIP, geleid door Europarlementariër Nigel Farage, deelnemen aan de nationale verkiezingen. In een 

recente opiniepeiling staat UKIP op 13% van de stemmen. Dit zou genoeg zijn om de Tories van een 

verkiezingsoverwinning af te houden. De Tories roeren zich en Cameron maakt een ruk naar rechts. Met 

de keuze voor Lord Hill als EU-Commissaris vermijdt Downing Street ook een onzekere tussentijdse lo-

kale verkiezing. Westminsters eurosceptische retoriek zal toenemen naarmate de verkiezingen naderen.

Als de Tories de verkiezingen winnen, kunnen de verslechterde verhoudingen met ‘Brussel’ en de 

toegenomen eurosceptische retoriek ertoe leiden dat Britse wensen voor heronderhandeling niet ingewil-

ligd worden. De werkverhouding tussen de Britse leider en Juncker – die een sleutelrol heeft tijdens een 

heronderhandeling – is, zwak gezegd, moeizaam. Cameron kan met lege handen komen te staan. Het 

winnen van een referendum wordt dan moeilijk.

Zelfs als de Tories de verkiezingen niet winnen, verdwijnt de ‘Brexit’-discussie niet. Hoewel Labour geen 

referendum wil, hebben de Liberal Democrats zich nog niet uitgesproken. Zij zijn traditioneel voorstander 

van referenda. Een coalitie tussen beide partijen kan alsnog voor een referendum kiezen. Bij verlies zul-

len de Conservatieven Camerons leiderschap ter discussie stellen. De nieuwe Tory-leider (bijvoorbeeld 

de burgemeester van Londen, Boris Johnson, of oud-minister van onderwijs, Michael Gove) zal meer 

eurosceptisch zijn, en de roep om een referendum zal sterker worden. Die komt dan misschien niet in 

2017, maar later.

Cameron geeft de voorkeur aan verkiezingsretoriek boven Europese politiek. Daarmee riskeert hij 

vervreemding in Europa en duwt hij de Britten langzaam richting de uitgang. Het is een riskante strategie, 

want het moge duidelijk zijn dat Europese leiders geen zin hebben gechanteerd te worden door de Britse 

binnenlandse politiek. Maar er staat meer op het spel.

In de Oekraïne-crisis ontpopt het Verenigd Koninkrijk zich als aanjager voor een stevig Europees sanc-

tieregime tegen Moskou. Londen leidt de discussie over energieveiligheid binnen de Unie. De Britse stem 

is belangrijk om een open en liberale Europese interne markt te behouden en te verdiepen. De Britten 

zijn voorstander van een Unie die naar buiten is gericht, een actief buitenlands beleid voert en handels-

verdragen met andere landen sluit. Net als Nederland. Na ‘Brexit’ zal de interne politieke balans van de 

Europese Unie verschuiven richting het zuiden. En als er één lidstaat uit de Unie treedt, waarom niet 

meer? Naarmate het risico van een ‘Brexit’ toeneemt, doet Den Haag er goed aan zich te verdiepen in de 

gevolgen ervan voor de toekomst van een Europese Unie waar wij nog wél deel van zijn.
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