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Groot-Brittannië en Europa: 40 jaar van haat en liefde. 
 Door Bart Le Blanc, 11/08/2015. 

 
1. Na het zomer reces zal de politieke discussie in Groot-Brittannië 

weer gedomineerd worden door Europa. De conservatieve 
regering heeft toegezegd dat er in 2017 een referendum komt 
over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. 
Het lijkt voornamelijk een politiek debat binnen de Conservatieve 
Partij van Minister President David Cameron aangestookt door 
UKIP, een rechtse anti-Europa partij van Nigel Farage, met veel 
aanhang maar slechts 1 zetel in het Lagerhuis. 
 
Op dit moment lijken de polls een duidelijke meerderheid voor 
een positieve uitkomst aan te geven. Het bedrijfsleven en met 
name de multinationale ondernemingen zijn zonder uitzondering 
voor het lidmaatschap van de EU. 
Toch zal het debat sporen achterlaten in de economie en de 
financiële markten. Onzekerheid, ook al is die gering, is niet goed 
voor belangrijke investeringsbeslissingen en de koers van de 
Britse pond (dat op dit moment overgewaardeerd lijkt) zal onder 
druk kunnen komen. 
 

2. In bijgaande presentatie (gemaakt voor een discussie sessie in 
Henley on Thames) worden punten nog eens op een rij gezet. 
 

 In de Britse discussie over Europa worden veelal de 
Europese Unie en “ Brussel ” gelijkgesteld met al het kwaad.  
Vergeten wordt dat er veel Europese instellingen en 
samenwerkingsverbanden zijn die niet door Brussel 
gedirigeerd worden en niets met de Europese Unie te 
maken hebben. Voorbeeld daarvan is de Raad van Europa 
(Straatsburg) die na de Tweede Wereld Oorlog met name 
door Winston Churchill werd bevorderd om een regime van 
mensenrechten en vrijheid in geheel Europa te krijgen. 
 

 De ontwikkeling van de Europese Unie is in vlagen gegaan: 
van de originele club van 6 in de jaren zestig via golven van 
uitbreidingen tot de 28 leden nu na de integratie van de ex-
communistische Oost-Europese landen (heel sterk 
aangemoedigd door de Britten). Daarmee is het coherente 
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clubje van 6 tot een brede gemeenschap van heel 
verschillende naties geworden met grote sociale en 
economische verschillen. De vroegere saamhorigheid en 
gelijkgestemdheid is daardoor verdwenen. 

 
 Van belang is ook te kijken naar GB in 1973 toen zij 

aansloten bij de Europese Gemeenschap (voorloper van de 
EU) en nu (zie tabel hieronder) 

 

 
 
In 1973 was GB in een verschrikkelijke economische 
toestand met veel stakingen en een economie die zich nog 
aan het aanpassen was vanuit  een achterhaalde industriële 
basis. Maar de Europese gemeenschap was toen nog een 
gemeenschap van gelijksoortige  landen met een 
vergelijkbaar welvaartsniveau (verschil van Nationaal 
Inkomen per hoofd in de landen was gering). En de 
Europese landen waren een economische wereldmacht; de 
5 grootste economieën in de wereld waren: de VS, Japan, 
Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.  
Vandaag is GB een economisch succes met een hoger 
gemiddeld inkomen dan het EU gemiddelde. De 
werkloosheid is het laagst in Europa.  
Maar alles neemt niet weg dat op wereldschaal Europa en 
GB zijn voorbij geracet door grote nieuwe economieën zoals 
China, Brazilië en Rusland. Het aandeel van GB in de 
wereldeconomie daalde van 14% tot slecht 5% in 2015!  
Voormalige economische wereldmachten inclusief  GB 
kunnen dus alleen “overleven” als onderdeel  van een groter 
geheel. 
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 Goed zeggen de Britten dan, laat Europa zich dan maar 
lekker richten op een grote interne markt en niet op alle 
andere politieke terreinen, zoals arbeidsverhoudingen, 
defensie, buitenland, e.d. Men ziet dan vaak over het hoofd 
dat een goed functionerende interne markt van 500 miljoen 
consumenten heel wat aan regelgeving en harmonisatie 
vraagt en zeker een centrale mededingingsautoriteit. Je 
moet daarvoor dus een “Brussel” uitvinden om het goed te 
organiseren! 
 

 Maar het idee dat je als Europa alleen een interne markt 
kunt zijn negeert andere onvermijdelijke terreinen van 
Europese samenwerking zoals energie (minder 
afhankelijkheid van Rusland), Milieu (vervuiling trekt zich 
niets aan van landsgrenzen) en veiligheid ( de ruimte tussen 
nationaal en NAVO is te groot om leeg te laten ook voor 
terrorismebestrijding in Europa). 

 
 

 Er moet daarom in de aanloop naar het Britse referendum 
een volwassen debat komen in Groot-Brittannië maar ook in 
ander landen (en Nederland heeft daarom een speciale rol 
te vervullen) over de toekomst van Europa. Met de recente 
ervaringen met de Euro en Griekenland is een Europa van 
meerdere snelheden onvermijdelijk. Zoals president 
Hollande onlangs bepleitte (in referentie naar het oude plan 
Delors): de monetaire unie vereist een aanvulling op het 
gebied van sociaal-economische politiek. Andere landen 
moeten kunnen kiezen welke lagen zij bovenop de interne 
markt willen accepteren. 
Voor de Britse steun is dat essentieel, voor de toekomst van 
Europa dus ook. 
 
 
Augustus  2015. 
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