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De gevolgen van het brexit referendum. Terug naar de tekentafel. 
 
Het is zover. De teerling is geworpen. Op 24 juni 2016 hebben de Britten er in een referendum voor 
gekozen de Europese Unie (EU) te verlaten. Het Leave kamp haalde 51,9% van de stemmen, het Remain 
kamp 48,1%. Het Verenigd Koninkrijk (VK) blijft diep verdeeld, verontrust en verward achter. De EU wil zo 
snel mogelijk duidelijkheid, al is het waarschijnlijk raadzaam dat de Europese leiders zich onthouden van 
rancune en revanchisme.  
 
De procedure van uittreding begint pas te lopen wanneer een meerderheid in het Britse parlement een wet 
goedkeurt om uit de EU te stappen (noot: de meeste parlementsleden zijn de facto tegen een brexit en het 
referendum was adviserend, niet bindend). Nadien dient de Britse regering door toepassing van artikel 50 
van het EU-verdrag de scheiding aan te vragen, waarna er twee jaar tijd is om een akkoord te vinden. 
Voordien verandert er feitelijk niets. Aangezien premier David Cameron zijn aftreden heeft aangekondigd 
en van oordeel is dat de nieuwe premier artikel 50 dient in te roepen, is het vanuit die optiek wachten tot 
oktober 2016 vooraleer de Conservatieve partij een nieuwe partijleider en dus premier heeft aangeduid.  
 
Artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (Maastricht 07/02/1992) voorziet in een werkwijze 
voor de vrijwillige en eenzijdige terugtrekking van een land uit de EU. Deze bepaling is opgenomen bij de 
totstandkoming van het Verdrag van Lissabon (13/12/2007). Daarvoor was er niets geregeld over het 
uittreden uit de EU. Nadat het land in kwestie de Europese Raad in kennis heeft gesteld van zijn intentie 
daartoe, zal deze laatste richtlijnen verschaffen voor een overeenkomst met de maatregelen voor 
terugtrekking. De Raad sluit deze overeenkomst in naam van de EU, met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen, na toestemming van het Europees Parlement. De EU-verdragen zijn niet meer van toepassing op 
het betreffende land vanaf de datum dat de overeenkomst van kracht wordt, of binnen twee jaar na de 
aankondiging van de terugtrekking. De Raad kan beslissen om die periode te verlengen. Ieder land dat zich 
uit de EU heeft teruggetrokken, kan een aanvraag doen om opnieuw toe te treden. Het land wordt dan 
verzocht de toetredingsprocedure te volgen.” 
 
De brexit heeft vanzelfsprekend een financieel-economische impact op de relaties tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de Europese Unie:  
 

- het handelsverkeer (mogelijke exportbelemmeringen en duurdere import door belastingen en 
accijnzen), zowat de helft van de Britse handel verloopt met de EU (overschot op de handelsbalans 
in het voordeel van het VK);  
 

- minder wederzijdse investeringen in industrie, technologie en diensten; 
 

- werkgelegenheid (minder Europese arbeidsmigratie richting het VK, maar ook minder gemakkelijke 
afzet van Britse producten en mogelijke invloed op de tewerkstelling in bv. de Londense City); 
 

- valutatransacties (daling van het Britse pond tegenover de US dollar en de euro, ter info: op 
24/06/2016 met respectievelijk 8% en 5% naar het laagste niveau sinds 1985 );  
 

- mogelijke rentestijging (de basisrente van de Bank of England bedraagt 0,5% sinds 2009, een 
rentestijging wordt normaal pas verwacht begin 2017);  
 

- negatieve gevolgen voor de economische groei en het herstel in de EU. 
 
Een meerderheid van de bedrijven in o.m. de Londense City (bank- en financiewezen), de Britse industriële 
sectoren chemie en farmaceutica, lucht- en ruimtevaart, defensie en veiligheid had erop aangedrongen dat 
het VK lid zou blijven van de EU. Volgens deze bedrijfstakken is het in het voordeel van het VK om te 
opereren als een gezamenlijk blok met de andere Europese landen. Een studie van de Confederation of 
British Industry (CBI), gepubliceerd in maart van dit jaar, poneert dat de brexit een ernstige schok kan 
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teweegbrengen in de economie van Groot-Brittannië. Die zou zo'n 100 miljard GBP (128 miljard EUR) aan 
productiviteit kosten, goed voor 5% van het jaarlijks bruto binnenlands product (bbp). De brexit kan Groot-
Brittannië ongeveer 950.000 banen doen verliezen, waardoor de werkloosheid in 2020 2% tot 3% hoger zou 
liggen dan wanneer het land in de EU was gebleven, aldus de studie.  
 
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal een plotselinge EU investeringsstop in belangrijke 
Britse economische sectoren zoals commercieel vastgoed en financiën, het tekort op de lopende rekening 
van het VK kunnen verergeren. Er is een risico op een algemene vertraging van de economie, een daling van 
de huizenprijzen en lagere aandelenkoersen. Ook de Britse centrale bank heeft gesteld dat de brexit een 
economische recessie kan veroorzaken. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) meent van haar kant dat een brexit het Britse bbp in 2020 met zowat 3% kan verminderen. Dat kost 
een gemiddeld Brits huishouden 2.200 GBP (2.830 EUR). Op vele vlakken zal het leven duurder worden voor 
de gewone man of vrouw. Niet alleen gaan de prijzen omhoog, inkomens, uitkeringen en pensioenen zullen 
dalen, is de verwachting van veel economen. 
 
Ondanks deze negatieve vooruitzichten zijn de consequenties van een brexit in de eerste plaats van 
politieke aard. Het schaadt vooral het imago en de internationale slagkracht van de EU (al toegetakeld door 
de Griekse crisis en de asiel- en migratieproblematiek). Het VK is uiteindelijk de vijfde economie van de 
wereld en een nucleaire macht met een zetel in de VN-Veiligheidsraad. Maar de netto politieke gevolgen 
zullen waarschijnlijk wel meevallen. De samenwerking met het VK blijft bestaan, maar het wordt allemaal 
wat lastiger. De landen binnen Europa hebben op veel vlakken nu eenmaal dezelfde belangen (denk daarbij 
ook aan de samenwerking binnen de OESO, de NAVO, het IMF en de Wereldbank).  
 
Anderzijds zet de brexit het Verenigd Koninkrijk zelf onder druk aangezien de Scottish National Party, 
waartoe ook de Schotse premier Nicola Sturgeon behoort, nu aanstuurt op een nieuw referendum over 
Schotse onafhankelijkheid. 62% van de Schotten stemde voor Remain. Een andere piste is een veto van het 
Schotse parlement tegen de brexit. In Noord-Ierland heropent Sinn Fein (de katholieke nationalisten met 
vicepremier Martin McGuinness) het debat over de Ierse hereniging (55,7% van de Noord-Ieren stemde 
voor Remain). Gibraltar beraadt zich over zijn positie op het Europese vasteland. Heeft David Cameron de 
doos van Pandora geopend?  
 
De afkeer van een belangrijk deel van de Britse publieke opinie voor Europa is diepgeworteld gebleken. Dat 
heeft te maken met de perceptie van overdreven Europese bedilzucht, inefficiënte en geldverslindende 
bureaucratie, gebrek aan transparante en democratische besluitvorming in de Europese instellingen, de 
politieke, economische en financiële dominantie van Duitsland, de detachering van arbeidskrachten uit de 
Oost-Europese landen en de als unfair en deloyaal ervaren concurrentie op de Britse arbeidsmarkt, de 
illegale immigratie. Ook elders in Europa blijft het wantrouwen groeien (Denemarken, Zweden, maar ook 
kernlanden als Nederland, Frankrijk, Italië, Duitsland). Al dienen we dat populistisch fenomeen niet te 
overdrijven, de EU dient het wel ernstig in aanmerking te nemen.  
 
Angst voor onzekerheid en bedreiging van welvaart hebben in elk geval niet doorgewogen bij de kiezers in 
het Britse referendum. Emotie heeft ratio overruled. Het splendid isolation-gevoel is terug van nooit echt 
weggeweest. De cijfers tonen aan dat de oudere generatie zegevierde over haar kinderen en kleinkinderen. 
56% van de 25 tot 49-jarigen stemde tegen de brexit, evenals 75% van de 18 tot 24-jarigen, maar slechts 
34% van die leeftijdsgroep ging stemmen. Engeland en Wales legden hun wil op aan Schotland en Noord-
Ierland, de kleinere steden en het platteland aan Londen, Liverpool, Leeds, Manchester en de 
universiteitssteden Cambridge, Oxford, Bristol, Cardiff. 83% van de Britse wetenschappers was voor een 
Remain.  
 
Over het algemeen hadden de beurzen de mogelijk negatieve gevolgen van een brexit al ingecalculeerd in 
de koersevolutie. Kort voor het referendum opteerden ze niettemin voor het Remain kamp, waardoor de 
Leave overwinning toch nog als een verrassing overkwam, met de gebruikelijke turbulentie tot gevolg. De 
financiële markten drijven vandaag op sentiment, tendensen en impulsen, versterkt door automatische 
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trading programma's (vandaar de uitschieters in volatiliteit). De teleurstelling deed de beurzen en het Britse 
pond naar beneden duiken. De EU staat op het punt een belangrijke lidstaat te verliezen, een periode van 
onzekerheid breekt aan. Vandaar de vlucht naar veilige havens: de yen en in mindere mate de Zwitserse 
frank, Amerikaanse en Duitse staatsobligaties, goud (hoogste peil in twee jaar). Vooral de aandelenmarkten 
kregen klappen, aangewakkerd door de vrees voor een verslechtering van de groeivooruitzichten. De 
grootste verliezers waren de bankaandelen. Toch was de marktreactie op vrijdag 24 juni niet eens extreem 
overdreven, de Euro Stoxx® 50 bv. noteerde niet veel lager dan half juni.  
 
Koopkansen dienen zich aan, want als het stof is gaan liggen, keren de financiële markten terug naar de 
fundamentals, waar de monetaire politiek van de centrale banken de boventoon voert. Intussen kunnen 
doemdenkers en verongelijkten allerlei veronderstellingen spuien, die meestal op los zand gebaseerd zijn. 
Graaf Paul Buysse, voorzitter van een groep experts die in opdracht van de overheid de impact op België 
opvolgt van het Britse vertrek uit de EU, ziet ‘geen enkele reden tot paniek in de ondernemerswereld’. ‘Er is 
een chaos van informatie, maar ook een botsen van gevoelens en overtuigingen’. ‘Het kan nog alle 
richtingen uit. Maar de richting die het nu heeft, zal niet degene zijn waar we binnen een jaar over zullen 
spreken’ (De Zevende Dag op één 26/06/2016). Wat er ook gebeurt, het VK blijft voor de EU een belangrijke 
handelspartner en vice versa.  
 
George Osborne, de Britse minister van Financiën (die tegen de brexit had gepleit), heeft op 
maandagochtend 27/06/2016 gezegd dat de Britse economie een aanpassingsperiode van enkele maanden 
zal nodig hebben om de schok op te vangen. ‘Maar de fundamenten van de economie zijn sterk genoeg om 
daarin te slagen’. ‘Het financiële systeem is er klaar voor en de werkgelegenheid bevindt zich momenteel 
op recordhoogte’. Volgens Osborne zal Groot-Brittannië artikel 50 van het EU-verdrag over het verlaten van 
de unie, pas inroepen als er een volledig plan klaarligt. Dat moet een deel van de onzekerheid wegnemen 
en vermijden dat bedrijven hun investeringen gaan uitstellen.  
 
Het VK kan na terugtrekking uit de EU via de EVA een individueel lidmaatschap van de Europese 
Economische Ruimte (EER) activeren, een pragmatisch scenario. DE EER is ontstaan uit een akkoord van 
1992 tussen de landen van de Europese Gemeenschap (EG), de latere EU, en de Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA waarvan het VK in 1960 medestichter was), met uitzondering van Zwitserland. 
Het EER akkoord bevordert de economische en financiële samenwerking tussen de deelnemende landen 
door het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal te faciliteren, wat zich vertaalt in het 
zogenoemde Europees paspoort dat toegang verleent tot de Europese interne markt. Hiervoor moest 
wetgeving van de EU worden ingevoerd in de EER-landen. Naast de huidige EU-lidstaten (waaronder op dit 
ogenblik nog steeds het VK) gaat het om IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Sinds 2004 heeft de Britse 
regering met meer dan 97% van de Europese regels ingestemd. Die nationale wetgeving verandert niet 
gewoon omdat het VK uit de EU stapt. 
 
Wat er finaal ook uit de bus komt, de brexit heeft zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk in 
een identiteitscrisis gestort. Business as usual is vrijwel onmogelijk. Een catharsis, een louterende 
ommekeer in het denken, is noodzakelijk. Een ernstige reflectie die de Europese Unie eindelijk een nieuw 
elan en slagkracht geeft. Carrièrepolitici en Europese functionarissen zijn een afstandelijke elite gaan 
vormen, een nomenklatoera, die heel wat burgers zien of ervaren als neerbuigend, voortvarend en 
verstikkend. Er is in Europa onvoldoende draagvlak voor een voortgestuwde integratie, een ever closer 
union naar Amerikaans model.  
 
In de praktische toepassing van het EU basisprincipe van vrij verkeer van kapitaal, goederen en diensten is 
er een wezenlijk verschil tussen enerzijds intensieve economische samenwerking (de vrijhandelszone) en 
anderzijds gedwongen gelijkschakeling van de leefwereld en werkomgeving van de EU burgers (de federale 
Europese staat). Het eerste ervaren de Europeanen als positief, het tweede als bedreigend. 
Ongecontroleerde migratie versterkt bovendien het gevoel van onbehagen en onveiligheid, al dan niet 
terecht, al dan niet in combinatie met een dosis xenofobie en nostalgie.  
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De stortvloed aan richtlijnen en verordeningen om op alle domeinen tot in de kleinste details regulerend op 
te treden, helpt niet om de EU als een wervend project te zien eerder dan als een logge, centralistische  
bureaucratie. Het begrotingskeurslijf dat de EU de lidstaten oplegt, heeft het voordeel van de discipline, 
maar het nadeel van de absurditeit als overheden infrastructuurwerken type Oosterweel niet over de jaren 
als investeringskosten mogen afschrijven zoals bv. bedrijven dat doen. Volgens de Europese Commissie 
dienen overheidsinvesteringen eenmalig ten laste te komen van de begroting. Door de combinatie met het 
begrotingsevenwicht dat de EU de overheden oplegt, is aldus het frustrerende gevoel ontstaan dat grote 
investeringen niet langer mogelijk zijn. Met alle ongewenste gevolgen voor economische relance en 
werkgelegenheid. Nochtans is investeren in infrastructuurwerken een kerntaak van de overheid en gezien 
de significante budgettaire impact, dient de aanrekening ervan te gebeuren volgens een eenduidig 
referentiekader.  
 
Complexiteit en rigiditeit zijn geen garantie voor efficiëntie. Het is tijd voor hervormingen die de EU 
structuren afslanken en tot hun essentie herleiden. Het is tijd voor verdieping van de EU in het belang van 
haar burgers, eerder dan voor uitbreiding en associatie (anno 2016 betalen de 15 lidstaten van 1995 nog 
steeds 92 % van het Europese budget). Het is tijd voor respect voor regio’s en gemeenschappen die wel in 
alle openheid constructief willen samenwerken, maar tegelijk hun lot zoveel mogelijk in eigen handen 
willen houden. Het is tijd voor democratisch verkozen, bezielend en coördinerend leadership dat kan 
functioneren zonder de voogdij van de staats- en regeringsleiders van de lidstaten, zonder de tijdsdruk van 
nationale verkiezingen en zonder in te spelen op de waan van de dag in de media. 
 
We signaleren tot slot dat er in Groot-Brittannië nu al stemmen opgaan om het referendum over het EU 
lidmaatschap te herhalen, met als argument dat bij een opkomst van minder dan driekwart van de kiezers 
een meerderheid van 60% nodig is om van het referendum beleid te maken. Met een opkomst op 24 juni jl. 
van 72% waarvan 51,9% voor de brexit stemde, zou de Britse regering de banden met de EU niet mogen 
verbreken. Politiek lijkt dit scenario vandaag weinig realistisch.  
 
Het voorbeeld van verandering van mening is Ierland, waar de bevolking op 12 juni 2008 tegen het Verdrag 
van Lissabon stemde om nadien in een tweede referendum op 2 oktober 2009 datzelfde verdrag goed te 
keuren. Het scenario dat de Ieren een tweede keer vóór zouden stemmen was hen niet vreemd. Bij de 
goedkeuring van het Verdrag van Nice in 2001-2002 stemden de Ieren in een eerste referendum eveneens 
tegen om na enige tijd en nieuwe onderhandelingen alsnog ja te zeggen.  
 
Wordt vervolgd… 
 
27/06/2016 
 
Marc Peeters 
Voorzitter 
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