
 

 

Het VK en de EU: een woelig huwelijk 
Het begon allemaal veelbelovend. In 1946, na 30 verschrikkelijke jaren voor 
het Europese continent, roept de Britse eerste-minister Winston Churchill op 
tot de oprichting van een Raad van Europa: «We moeten een soort Verenigde 
Staten van Europa bouwen, waarbij de eerste stap het opstellen van een 

Europese Grondwet zal zijn. ». Als puntje bij paaltje kwam, 
zou het Verenigd Koninkrijk zich echter focussen op haar 
status van wereldmacht en was ze niet geïnteresseerd om 
zich te binden aan afspraken met zes landen op het kleine 
Europese continent. Ze zeggen daarop tot tweemaal toe 
“neen” tegen Europa: ze onderhandelen niet mee bij de 
oprichting van de EGKS in 1951 en ook zes jaar later, bij de 
onderhandelingen van de Verdragen van Rome, blijven ze 
aan de zijlijn staan.  

In 1961 keren de Britten hun kar. De Britse economie heeft 
de toegang tot de eengemaakte Europese markt nodig. Voor 

het eerst zeggen de Britten “Yes” tegen Europa. Ze botsen nu echter op een 
“Non” van het Frankrijk van Charles de Gaulle. Tot tweemaal toe weigeren 
de Fransen een Britse deelname aan het Europese project. Wanneer De 
Gaulle in 1969 vervangen wordt door Pompidou, zegt deze wel “oui” tegen 
een Britse deelname.  

De Britten kunnen voor het eerst volmondig “ja” zeggen 
tegen Europa en treden onder eerste-minister Edward 
Heath toe tot de EEG. Alhoewel, volmondig? De Britse 
burgers blijven sceptisch en er is veel tegenstand. De 
verdeeldheid tussen eurofielen en eurosceptici leidt het 
land naar een eerste referendum. Op de vraag “Moet het 
Verenigd Koninkrijk lid blijven van de Europese 
Gemeenschappelijke markt?” antwoordde 67% van de 
Britten dan toch ja. Een niet zo heel nipte, maar de 
laatste ja van het Britse volk voor Europa.  

Alhoewel Margaret Thatcher en de conservatieven zich tijdens het 
referendum verrassend pro-Europees hadden opgesteld, bekoelt de liefde al 

snel. Bij haar aantreden bepleit ze vurig een Britse korting op 
de bijdrage voor de EEG. Met haar slagzin “I want my money 
back”, keert ze het Europese integratie-idee de rug toe. Ook 
op de vraag of de Europese Unie meer supranationaal 
georganiseerd moest worden, antwoordde ze vol overtuiging 
“no, no, no!”.  

En het Verenigd Koninkrijk blijft “neen” zeggen tegen 
Europa. Bij de onderhandelingen van het Verdrag van 
Maastricht speelt toenmalig premier 
John Major het hard. Een neen tegen 

de euro en een neen tegen het sociaal pact. Pas 
tien jaar later zal Tony Blair dan toch “ja” zeggen 
en toetreden tot het Sociaal Pact. Niet enkel 
weigeren ze de euro, maar ze zeggen ook neen 
tegen Schengen, twee fundamenten van de Unie. Hoe 
lang kan dat nog duren? En hoe zit het met de 
Britse bevolking? 



 

 

Die blijft verdeeld. Daarom belooft David Cameron opnieuw de mening van 
het volk te vragen en organiseert hij op 23 
juni 2016 een historisch referendum. De vraag 
die aan de Britten gesteld werd, was dit maal 
echter geen ja-nee-vraag. Op de vraag “Moet 
het Verenigd Koninkrijk lid blijven van de 
Europese Unie of de Europese Unie verlaten?” 
konden de Britten antwoorden met “remain” 
of “leave”. Ook al is het niet zo letterlijk 
geformuleerd, draaide dit referendum uit op 
een nipte, maar veel betekenende  “neen” van 
het Britse volk tegen Europa. 

Wanneer in de naam van de democratie een dergelijk referendum 
uitgeroepen wordt, is het moeilijk zich in bochten om de uitslag heen te 
wringen. En toch, de roep voor een tweede referendum had binnen één dag 
na de uitslag al een zeer grote aanhang. Die vraag voor een dergelijk 
tweede referendum leeft ook vandaag de dag nog. Onze collega’s van de 
Europese Beweging in het VK maar ook in landen als Noorwegen maken een 
pleidooi dat gestoeld is op een minstens even democratisch geïnspireerde 
beweegreden als het initiële referendum. Burgers krijgen namelijk enkel de 
mogelijkheid om zich uit te spreken over het lidmaatschap bij de EU, in het 
VK in 1975 en 2016 en in Noorwegen in 1972 en 1994. Wat echter niet ter 
stemming werd gebracht in een land als Noorwegen is de toetreding tot de 
Europese Economische Ruimte (EER).  

Alsof er wel goedkeuring nodig is van het volk om het acquis 
communautaire aan te nemen en er tevens mee over te kunnen beslissen, 
maar geen goedkeuring om het aan te nemen zonder er mee over te kunnen 
beslissen. Of het nu zal gaan om een bilateraal vrijhandelsakkoord of het 
toetreden van het VK tot de EER, de uiteindelijke relatie tussen het VK en de 
EU kan nog verschillende vormen aannemen. Wat belet de voorvechters van 
de democratie om ook hierover het volk te raadplegen? 
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