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A
an de vooravond van al-
weer een belangrijke Eu-
ropese topbijeenkomst is
Charles Grant in Brussel.
De directeur van het Brit-

se Centre for European Reform heeft
het bijzonder druk dezer dagen. In ei-
gen land heeft premier David Cameron
alle moeite van de wereld om de gro-
te verdeeldheid binnen zijn regering
over het Europees beleid onder con-
trole te houden. In Brussel zijn de mes-
sen gewet tussen het Europees Parle-
ment, de Europese Raad en de lidsta-
ten onderling. 

Op donderdag 22 november ligt
immers de meerjarenbegroting op ta-
fel, het raamwerk voor het Europees
budget voor de periode 2014-2020.
Voorzitter van de Europese Raad
Herman Van Rompuy schrapte in
zijn recente nota al 75 miljard euro
van wat de Europese Commissie een
jaar geleden had voorgesteld. Hij
kwam zo uit op een budget van 1016
miljard euro. De landen die het Eu-

ropees geld momenteel het hardst
nodig hebben, vinden dat een te
grote beperking. Voor nettobetalers
als Duitsland en Nederland is 75 mil-
jard te weinig en moet er minstens
100 miljard bespaard worden. De
Britten staan traditioneel het verst
van een compromis en willen graag
200 miljard euro minder. Dat komt
neer op een vermindering ten op-
zichte van de budgetperiode
2009-2014, terwijl het Europese ta-
kenpakket en het aantal lidstaten op-
nieuw is uitgebreid.

Charles Grant: ‘Ze gaan nu wel
rond de tafel zitten, maar er zal geen

vooruitgang geboekt worden. Zelfs
over de begroting voor 2013 is er de
afgelopen weken geen akkoord be-
reikt. Wat Cameron betreft, is er een-
voudigweg geen goede uitkomst mo-
gelijk. Zelfs met een bevriezing van
het vorige budget, waar hij persoon-
lijk mee zou kunnen leven, kan hij
niet naar Londen terugkeren. 
Opvallend was dat zelfs Labour zich
onlangs in het parlement schaarde
achter een voorstel om de Europese
begroting te laten krimpen.
Charles Grant: De partij heeft zich
toen voor haar doen heel euroscep-
tisch opgesteld. Maar men mag daar

ook niet te veel achter zoeken. La-
bourleider Ed Miliband be-
schouwde het in de eerste plaats als
een gouden kans om de regering
van Cameron pijn te doen. Het beste
bewijs dat Labour ook niet wil over-
drijven met dat euroscepticisme is
dat Miliband begin deze week een
pro-Europese toespraak heeft ge-
houden. Daarmee wilde hij, onder
meer tegenover zijn Europese ge-
lijkgezinden, bevestigen dat Labour
het geweer niet radicaal van schou-
der zal veranderen.
De constante van de afgelopen 25 jaar
blijft dus overeind: Labour is gematigd
pro-Europees, de Conservatieven wil-
len minstens heronderhandelingen om
EU-lid te blijven.
Grant: Zeker. Maar vergeet vooral niet
de UK Independence Party (UKIP),
met als belangrijkste programmapunt
de onmiddellijke uitstap uit de EU.
In de huidige peilingen scoren ze be-
ter dan de Liberaal-Democraten. Bij de
Europese verkiezingen in 2009 haal-
den ze meer stemmen dan Labour en
ze zijn de gedoodverfde winnaar bij
de verkiezingen in 2014. Op die ma-
nier zetten ze de Conservatieven van

Europese Unie / Verenigd Koninkrijk
‘MEERDERHEID BRITTEN 
WIL UIT DE EU’
Het Verenigd Koninkrijk is veertig jaar lid van de Europese
Unie. ‘We kunnen deze verjaardag maar beter vieren’, 
zegt Charles Grant, directeur van het Centre for European
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grote verdeeldheid binnen zijn
regering over het Europees
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Cameron zwaar onder druk. Hij zal in
de campagne bijna niet anders kun-
nen dan zijn achterban een referen-
dum over het lidmaatschap te belo-
ven.
Acht u het werkelijk mogelijk dat het er
komt? En wat zou de uitkomst ervan
zijn?
Grant: Het is zelfs zeer waarschijnlijk
dat het er zal komen. De uitkomst ligt
natuurlijk nooit op voorhand vast,
maar de kans dat het Verenigd Ko-
ninkrijk tijdens de volgende legis-
latuur de EU verlaat, is op zijn minst
50 procent. Er is op dit moment een
duidelijke meerderheid voor het ver-
trek uit de EU. En aangezien wij een
democratisch land zijn waar politici
meer dan in sommige andere Euro-
pese landen luisteren naar de bevol-
king, vrees ik dat het maar een kwes-
tie van tijd is. Als Labour zich nu
eurosceptischer opstelt, is dat ook om-
dat de partij luistert naar wat de Britse
bevolking wil. 
Hoe lang is het dan nog verdedigbaar
om dat referendum níét te houden?
Zolang het niet op de agenda staat,
geven de Britse leiders de indruk dat
ze het zelf wel beter weten.
Grant: Dat is een interessante kwestie:
Hoe lang kun je de kloof laten be-
staan tussen wat de mensen willen en
de politieke beslissing? Want het
klopt wel dat, als puntje bij paaltje
komt, ook aan de top van de Conser-
vatieven de meeste leiders in de EU
willen blijven. Cameron zou liever
ook geen referendum organiseren.
Maar hij zal niet anders kunnen om
zijn partij onder controle te houden.
Zijn positie ten opzichte van de euro-
sceptische zijde is heel zwak.
De Liberaal-Democraten zijn traditio-
neel de grootste pro-Europeanen. Dat
leidt tot grote spanningen binnen de
coalitie. Was Cameron zich daar vol-
doende van bewust toen hij zijn rege-
ring vormde?
Grant: Op het moment dat de coalitie
werd gesloten, wisten beide partijen
dat ze heel uiteenlopende ideeën had-
den over Europa. Maar Cameron
dacht dat hij een openlijk conflict wel
zou kunnen vermijden, want de EU is
natuurlijk ook niet het belangrijkste
politieke thema. Helaas voor hem is
dat niet gelukt. 

De eurocrisis is ook voor het Verenigd
Koninkrijk een pijnlijke episode. Ener-
zijds wilde men niet blijven toekijken
op de malaise. Anderzijds is het moei-
lijk om als buitenstaander de leden
van de eurozone te commanderen.
Grant: De stijl en de toon waren ver-
keerd, waardoor de reactie arrogant
overkwam. Maar zelfs als pro-Euro-
peaan moet ik de Britse regering ge-
lijk geven dat ze zich gemoeid heeft.
De belangrijkste reden waarom de
Britten de afgelopen vijf jaar niet van
Europa moesten weten, is de aanpak
van de eurocrisis. De incompetentie
van de leiders van de eurozone was
desastreus. Over de hele wereld wa-
ren de belangrijkste economen het
erover eens dat zo snel zware bespa-
ringen opleggen aan Griekenland en
Spanje niet de oplossing was. Het
IMF zei het in een recent rapport, en
professoren uit de Angelsaksische
wereld, China en Europa zeggen het
al jaren: als je de openbare uitgaven
zo bruusk terugschroeft, stopt de

groei. Maar in plaats van te luisteren
naar die terechte kritiek, bleef Duits-
land koppig zijn ding doen en ver-
weten ze de Britten dat we hen enkel
tot spoed maanden omdat we hoop-
ten op een mislukking. Dat klopt ge-
woon niet. Ook al zitten we niet in de
euro, iedere Brit met een beetje ver-
stand in zijn hoofd wist dat wij er alle
belang bij hebben dat de euro over-
eind blijft. De bezorgdheid was dus
oprecht.
We praten in Brussel over de veertig-
ste verjaardag van het Britse Europees
lidmaatschap. Liggen de Britten daar-
van wakker?
Grant: De verjaardag is vooral ge-
vierd door pro-Europeanen. We zijn
met enkele honderden. (lacht) De eu-
rosceptici hebben het er ook wel
over. Zij noemen het ‘veertig jaar
schande’.
Komt er nog een gouden jubileum?
Grant: Dat is verre van zeker. We
kunnen deze verjaardag dus maar be-
ter goed vieren. 
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