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algemeen 

De komende weken zal de aandacht blijven worden getrokken door de 

ontwikkelingen rondom Brexit. 877 dagen na het referendum is een ding 

duidelijk.  

En dat is dat alles onduidelijk blijft. De eerste stap is gezet met een overeen-

komst van 585 pagina’s deze week. Daar moeten alle landen van de Europese 

Unie het eens over zijn net als het Europese parlement en het Britse parlement. 

Ondanks dat binnen Europa er soms jarenlang over iets wordt gedebatteerd lijkt 

dat nu niet te gebeuren. Alle 27 landen van de EU zullen het akkoord aanvaar-

den. Al kan een enkel land wellicht nog een aanvulling willen bijvoorbeeld over 

de visserij.  

Ook het Europees parlement zal instemmen met het verdrag. Maar dan komen 

we bij de belangrijkste speler. Het Britse parlement. Midden december zal het 

erover stemmen. Overigens nemen we aan dat dan Theresa May nog premier is. 

Want dat kan in een paar uur zomaar veranderen. En hoe zal het parlement 

stemmen? De regering May heeft een meerderheid van 326 zetels in het 650 

leden tellende parlement. 316 conservatieven en 10 van de Noord-Ierse Unionis-

ten. Van de Conservatieven zijn er ruim 84 die het plan onvoldoende vinden. 15 

vinden überhaupt niet dat Groot-Brittannië uit de EU moet stappen dus zullen 

ook tegenstemmen. Labour, de oppositiepartij, zal de regering niet helpen door 

voor te stemmen. De kans is dus aanwezig dat het wordt afgestemd. Maar wat 

dan? Nieuwe onderhandelingen hebben geen zin want de Europese onderhan-

delaars worden gesteund door de andere landen. De kans is dan dat er een zoge-

noemde “harde” Brexit komt. Het Verenigd Koninkrijk stapt op 29 maart 2019 

om 23 uur uit de Europese Unie. Een complete chaos zal dat veroorzaken in ha-

vens en op vliegvelden. Immers mag bijvoorbeeld ham uit Italië worden inge-

voerd? Er is dan geen verdrag, dus niet. Evenmin kan een Brits product zomaar 

worden geïmporteerd door een Belgische fabrikant. De financiële markten zullen 

navenant reageren. Een klein voorbeeld zagen we al afgelopen week. Bij prak-

tisch elk nieuwsfeit rondom Brexit bewoog met name het Britse pond. Volgens 

bronnen heeft overigens de Britse centrale bank een “Tarp” plan. Tarp (Troubled 

Asset Relief Program) redde de Amerikaanse economie vlak na het omvallen van 

Lehman Brothers. Maar wellicht komt het niet zover en gaat de Britse kiezer toch 

nog een keer stemmen over Brexit. Of ze wijzen het af en alles wordt rustig. Of 

het hele verhaal begint weer overnieuw.  
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