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nieuwjaarSinterview met 
Gewezen euroPeeS PreSident 
herman van romPuy

het euroPeSe Project 
iS een menGelinG van 
Solidariteit en ver-
antwoordelijkheid

Dit artikel is het eerste deel van een uitgebreid interview met 
Herman van Rompuy over de Europese actualiteit en haar 
uitdagingen. In deze bijdrage komen vooral de Brexit, de Ca-
talaanse kwestie, de verhouding met de Centraal-en Oost Eu-

ropese lidstaten en de vluchtelingencrisis aan bod.

Als start, peil ik graag bij U naar het verdere verloop van de Brexit: hoe ziet 
U de evolutie op langere termijn en de uiteindelijke uitkomst?
Juiste berichtgeving over de Brexit is essentieel: het is belangrijk duidelijk 
te stellen waar de Brexitonderhandelingen momenteel over gaan. De drie 
onderwerpen waar begin december voldoende vooruitgang (‘sufficient 
progress’) over was, maken deel uit van het verdrag van uittreding, de 
‘divorce’. Die drie onderwerpen gingen over de rechten van EU-werkne-
mers, de factuur van Groot-Brittannië en de toekomst van Noord-Ierland.  
Nu kijkt men of er voldoende vooruitgang geboekt is over de scheiding, de 
‘separation’. Het is niet zo dat de Brexitonderhandelingen nu al afgesloten 
zijn. Men onderzoekt enkel of men voldoende vooruit gegaan is om nu al 
met fase 2 te beginnen, goed wetende dat men moet wachten tot de ei-
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genlijke uittreding, 29 maart 2019 om defi-
nitief van start te gaan over de toekomstige 
uittreding. Er is daar heel wat verwarring 
over, ook in de pers. Vandaag is er voldoen-
de vooruitgang over die drie elementen.

Wat gaat men in die toekomstige onderhande-
lingen bekijken? 
Wat doen we nog samen op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling? Of op het gebied 
van defensie? Maar het moeilijkste punt is 
het sluiten van een handelsovereenkomst 
tussen de UK en de EU. Een handelsover-
eenkomst die iets heel anders is dan Groot-
Brittannië behorend tot de gemeenschappelijke markt en Groot-Brittannië 
behorend tot onze douane-unie. Een douane-unie wil zeggen dat je geen 
tarieven hebt binnen de unie, maar enkel een gemeenschappelijk buiten-
tarief. Een gemeenschappelijke markt wil zeggen dat men gemeenschap-
pelijke regels, standaarden heeft waardoor men vrij kan in-en uitvoeren 
zonder tarieven maar ook zonder beperkingen in de sectoren waar die 
standaarden bestaan. Dat is het moeilijke verhaal. Zelfs als je daar van-
daag begint over te onderhandelen, ben je daar nooit klaar mee tot de 
datum van de uittreding. Dat is een zaak van jaren onderhandelingen. 
Hoelang? Nobody knows. 

Het belangrijkste punt is: als Groot-Brittannië uittreedt op 29 maart 
2019, op wat valt men dan terug? Wat is dan de verhouding tussen de UK 
en de EU? Als er geen handelsverdrag is tegen dan en de Britten zijn uit 
de gemeenschappelijke markt, dan vallen zij terug op het statuut van een 
gewoon derde land met hoge douanetarieven, met verschillende wetgevin-
gen die van toepassing zijn, dan kunnen er zelfs geen vliegtuigen meer 
opstijgen uit omdat dat geregeld is door een luchtvaartakkoord dat dan 
ook niet meer bestaat. 

Daarom heeft men geopteerd voor een overgang. Vandaar dat de Britten 
zelf, we hebben ze zo ver gekregen, dat nu ook vragen. Er zou een over-

als er geen handelsverdrag is tegen 
29/3/19 en de Britten zijn uit de 
gemeenschappelijke markt, dan 
vallen zij terug op een gewoon derde 
land met hoge douanetarieven, met 
verschillende wetgevingen die van 
toepassing zijn, dan kunnen er zelfs 
geen vliegtuigen meer opstijgen 
uit omdat dat geregeld is door een 
luchtvaartakkoord dat dan ook niet 
meer bestaat.
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gang van minimum twee jaar zijn waarbij Groot-Brittannië uit de EU is 
maar binnen de gemeenschappelijke markt en de douane-unie blijft. Zo-
danig dat bedrijven en werknemers en ook financiële instellingen een 
minimum aan zekerheid hebben. Dat er geen breuk is, men geen ‘cliff 
edge’ heeft, waardoor men van de afgrond valt, in het niets. 

Dus er komt een overgang van twee jaar en hopelijk komt in die twee jaar 
een akkoord tot stand over die toekomstige samenwerking, over een han-
delsovereenkomst en dan gaat de relatie verder op basis van dat handels-
akkoord. Samenvattend heb je drie zaken: de ‘separation’, de toekomstige 
samenwerking die formeel begint wanneer je bent uitgetreden, en  daar-
tussen de transitie. Het is niet ingewikkeld maar het moet wel voorgesteld 
worden in die etappes. Men mag het nu niet voorstellen dat men een 
akkoord heeft over de Brexit: dat heeft men helemaal niet. 

Is in fase 1 dan echt een akkoord over alles bereikt? Of zijn er nog moeilijke 
punten, ik denk maar aan Noord-Ierland?
Er moeten op die drie domeinen zelfs nog een aantal loodjes gelegd wor-
den, maar de ‘sufficient progress’ kunnen we echt al een ‘huge progress’ 
noemen. Hoe dan ook, dat akkoord zal voor Groot-Brittannië altijd slech-
ter zijn dan te blijven behoren tot de douane unie en de gemeenschap-
pelijke markt. Er zullen hoe dan ook grenzen komen. Grenzen omdat er 
wellicht douanetarieven zullen zijn tussen de UK en de EU en ook omdat 
er verschillende soorten van wetgevingen zullen zijn na verloop van tijd en 
moet men controleren in de EU dat bepaalde producten nog beantwoor-
den aan onze standaarden (voedselveiligheid, leefmilieu en dergelijke) om 
te kunnen invoeren bij ons. We moeten ook grenzen hebben omdat een 
aantal landen producten zouden kunnen laten transiteren via Groot-Brit-
tannië om zo deze producten aan een lager tarief binnen te krijgen in de 
EU. We moeten altijd nakijken van waar het product komt: als het een 
buitenlands product is geldt een specifiek tarief, als het een Brits product 
is, zal een ander tarief gelden. Hoe dan ook gaan we terugkeren naar 
douanekantoren en naar grenscontroles. Voor de bedrijven vervelend, 
want nu hebben ze onbeperkte toegang tot het ganse grondgebied. En de 
consument zal voor een aantal producten meer betalen. Ook zal voor 
sommige producten de ‘value chain’ onderbroken worden. 
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Maar het ergste is het voor Noord-Ierland: er was daar geen enkel onder-
scheid waar je produceerde: of het nu in Noord-Ierland of de Ierse repu-
bliek was. Nu komen daar opnieuw grenzen. Eén van de eisen van de re-
publiek is dat er geen grenzen meer zijn. Ik ben echt benieuwd welk 
akkoord er uit de bus zal komen om dat te vermijden. Hoe kan Noord- 
Ierland nog tot de gemeenschappelijke markt behoren? Het is ook een 
psychologisch probleem voor de Noord-Ieren: “we zijn allemaal Ieren”, en 
voor de bedrijven is het een praktisch probleem. Het zal nog een lange 
weg zijn om uiteindelijk tot een akkoord te komen, niet enkel over de 
scheiding maar ook over de toekomstige samenwerking. 

Vindt U het persoonlijk een erge zaak dat Groot-Brittannië uit de EU treedt? 
Het blijft jammer dat Groot-Brittannië uittreedt omdat we er altijd van 
uitgingen dat de Europese integratie een onomkeerbaar proces was: ‘eens 
scout, altijd scout’. Eens lid, altijd lid van de Unie. De onderliggende 



20

bedoeling was altijd dat de Unie een vredespro-
ject is en we onomkeerbare banden creëerden 
tussen die landen, economische banden, zodat 
niemand nog belang heeft bij oorlog voeren. 
Want het eerste dat er gebeurt bij oorlog is dat 
je je afsnijdt van al de rest en dat je verarmt. Je 
moet aan je bevolking niet alleen zeggen dat je 
oorlog begint te voeren, maar ook dat je je ver-
armt als land. De Vaders van Europa gingen er 
van uit dat niemand nog belang had bij oorlog 
voeren. Als je natuurlijk nu uit de Unie kan 

stappen, stap je ook uit het vredesproject. Dat wil niet zeggen dat het 
morgen oorlog zal zijn maar het doet wel afbreuk aan gans het concept 
van de Europese Unie. 

Groot-Brittannië is altijd wel een speciaal land geweest in de Unie. Je 
hebt drie pilaren in de Unie: de gemeenschappelijke markt, de gemeen-
schappelijke munt en de Schengenzone waarbinnen je visa of paspoortvrij 
kan reizen. Groot-Brittannië was maar lid van één van de drie, en was dus 
eigenlijk geen lid als al de anderen. Ze zijn ook pas één generatie na de 
stichtende landen lid geworden van de Unie: wij zijn in 1950 lid gewor-
den, zij zijn binnengekomen in 1973. Maar dat neemt niet weg dat het 
heel jammer is, omdat het eigenlijk afbreuk doet aan de kern van het 
Europees verhaal. Is Brexit irreversibel? Ik zeg altijd dat in het leven niets 
irreversibel is. Niets, niet in het leven van de persoon, niet in het leven 
van de volkeren. Niemand weet wat de toekomst brengt, en vermits dat 
de jongeren massaal voor het blijven waren in de Unie, is het best moge-
lijk dat er ooit een referendum komt dat de vraag stelt: ‘blijven we bij de 
vroegere beslissing?’ ‘ Of stappen we er terug in?’ Dat is niet uitgesloten. 
Maar niet nu. Je moet dat allemaal in zijn perspectief zien. Ik wanhoop 
niet op de lange termijn. 

Denkt U voor de Unie dat dit voor nieuwe machtsverhoudingen gaan zorgen? 
Zullen bepaalde lidstaten een hechter blok gaan vormen?
Dat is nu al zo. Vergeet niet: Groot-Brittannië is maar lid van één van de 
drie pijlers. Het zwaartepunt van de Unie vandaag ligt in de Eurozone en 

hoe dan ook gaan we terugkeren 
naar douanekantoren en naar 
grenscontroles. voor de bedrijven 
vervelend, want nu hebben ze 
onbeperkte toegang tot het ganse 
grondgebied. en de consument zal 
voor een aantal producten meer 
betalen.
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daar zijn zij geen lid van. Ik heb dat in de jaren dat ik in de Raad was heel 
goed aangevoeld: de Britten staan buiten het hart van de Unie, zij zijn 
niet in de kern van de Unie. In die zin, als men spreekt van gewijzigde 
machtsverhoudingen, dan moet men goed weten dat in de twee grote 
crisissen die we hebben gekend, de eurozone crisis en de vluchtelingen-
crisis gelieerd aan het Schengengebied, de Britten niet meespeelden. De 
machtsverhoudingen zouden kunnen gespeeld hebben wanneer ze een 
volwaardige speler waren maar dat waren ze al niet meer. 

Ten tweede: men zegt dat Groot-Brittannië de kampioen van de vrijhan-
del is. Ik heb meegemaakt dat de Commissie begon te onderhandelen 
met Japan. Daarvoor hadden wij het duwtje in de rug van de Britten niet 
nodig. Die handelsovereenkomst met Japan zou er ook zonder hen zijn 
gekomen. Voor Groot-Brittannië zijn die handelsovereenkomsten, die 
meestal over goederen en niet over diensten gaan, trouwens iets mak-
kelijker. Als het over goederen gaat heeft Groot-Brittannië maar 10% van 
zijn BNP dat naar de industrie gaat. In Duitsland is dat meer dan 20%. 
Ik denk dat het gemiddelde van industriële activiteit in de Unie bijna het 
dubbel is in vergelijking met dat van de Britten. Die vrijhandelsakkoorden 
gaan dus meestal over goederen. Voor de Britten was het daarom mak-
kelijk om akkoord te gaan met die vrijhandelsakkoorden omdat het maar 
een klein deel van hun economie raakt. In die zin is dat dan ook geen 
groot verlies. 

Waar ze ons echt hebben tegengehouden om meer te integreren is in zake 
defensie. In Oost-Europa, met de dreiging die van Rusland uitgaat, is men 
bang van Oekraïne. En dan vooral in Polen. Niet alleen met de huidige 
regering maar ook nog met Tusk als regeringsleider. Een deel van het 
grondgebied van Oekraïne is verloren gegaan aan Rusland, een ander deel 
van het grondgebied is de facto binnengevallen door Russische troepen.  
De Russische dreiging is terug: of dit nu overdreven is of niet, ze wordt 
waargenomen als een dreiging. Daarnaast heb je naar defensie toe ook de 
Trump-factor die aangeeft dat de Verenigde Staten niet meer zo bereid 
zijn Europa te helpen in geval van aanvallen. Europa wordt dus geconfron-
teerd met een stuk onbetrouwbaarheid van de Amerikaanse partner. Die 
doet nu de nood aan meer Europese defensie en samenwerking stijgen. 
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Op het moment dat Groot-Brittannië bezig is aan zijn terugtocht, Groot-
Brittannië dat ons altijd tegengehouden heeft te werken aan meer Euro-
pese defensie, is dit een opportuniteit. Het is daarom niet verwonderlijk 
dat men nu al besloten heeft dat er 23 landen op het gebied van defensie 
nauwer gaan samenwerken, de zogenaamde PESCO (‘permanent structu-
red cooperation’). Dat samenwerken, gaat over tal van domeinen: aan-
koop van gemeenschappelijk militair materiaal, gemeenschappelijk on-
derzoek en ontwikkeling, taakverdeling tussen de legers, gemeen schappelijk 
commando wanneer we in Centraal-Afrikaanse landen of in Mali EU-ope-
raties hebben, etc. Die landen hebben afgesproken om veel nauwer sa-
men te werken en dat is gebeurd zonder dat Merkel of Macron tot iets 
besloten zouden hebben. Die nauwere samenwerking is dus nu al heel 
sterk aanwezig.

Puur voor het beleid missen wij de Britten niet. Politiek gezien, voor de 
redenen die ik al gezegd heb, is het jammer. Ik heb het zelfs verschillende 
keren een politieke amputatie genoemd. Het is alsof men een been van 
ons heeft afgezet. Maar in termen van beleid, bijvoorbeeld defensie en 
vrijhandel, missen we ze niet. Tot grote verrassing van Groot-Brittannië zijn 
ook de 27 landen snel overeengekomen over de wijze waarop ze met de 
Britten gingen onderhandelen, de zogenaamde guidelines. Deze zijn heel 
snel vastgelegd. De EU is gaan onderhandelen via Barbier die kon spreken 
namens de 27. Groot-Brittannië had gedacht dat ze dat groepje van 27 
snel uit elkaar konden spelen, “wij meesteronderhandelaars”. De Britten 
hebben moeten constateren dat die Fransman spreekt namens de 27, to-
taal gedekt door Frankrijk en Duitsland. Voor hen was dit een volledige 
verrassing. Groot-Brittannië had zelfs gedacht dat de Brexit het begin zou 
zijn van het uiteenvallen van de Unie. Dat de ene dominosteen na de an-
dere zou vallen. Daar is nooit sprake van geweest. Integendeel, de Unie is 
nog nooit zo één geweest als vandaag. Elk nadeel heeft zijn voordeel.

Verdergaand op die vooruitgang in het Europese project. Kan de Europese 
aandacht van Macron nog een bijkomende katalysator zijn om enkele stap-
pen vooruit te zetten in het EU project?
Macron als Franse president is een opportuniteit voor de EU. Nu heeft 
men iemand die ideeën heeft. Niet dat Macrons voorgangers anti-Euro-
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pees waren maar zijn engagement naar Europa is sterker dan dat van zijn 
voorgangers. Men heeft nu een echte gesprekspartner voor Duitsland, ook 
omdat hij een aantal orde op zaken aan het stellen is in Frankrijk via een 
aantal hervormingen die trouwens zonder groot protest verlopen zijn. Men 
had voorspeld dat er grote betogingen en geweld in de straten zou zijn, 
maar niets van dat alles. Hij heeft dit met veel handigheid en overleg, 
achter de schermen, in een vrij grote mate van concertatie doorgevoerd. 
Hij is dus een echte gesprekspartner. In Frankrijk omdat hij de zaken 
aanpakt en extern omdat hij ideeën over de Unie heeft. Voor Duitsland is 
dat een gedroomde kans. 

Het probleem ligt momenteel echter in Duitsland. Dat wordt geconfron-
teerd met een racistische, anti-Europese partij die 13% van de stemmen 
heeft gehaald en die stemmen afneemt van de traditionele partijen, waar-
onder de CDU. Het gevolg is dat het bewustzijn dat Duitsland betaalt voor 
de rest van de Unie nu nog sterker aanwezig is. Ten eerste is het niet 
juist: in de Eurozonecrisis heeft Duitsland betaald maar ook alle andere 
landen hebben dat gedaan. Om Griekenland te helpen, maar ook Spanje, 
Italië, Portugal, Ierland en Cyprus. Duitsland is niet de enige die solidari-
teit heeft getoond. Maar het bewustzijn leeft in Duitsland dat zij de be-
taalmeesters van Europa zijn. Dat bewustzijn is nu nog sterker na de 
verkiezingen, omdat dit de terugplooiing op zichzelf nog heeft versterkt. 
Na de vluchtelingencrisis dachten de Duitsers: “we hebben problemen 
genoeg” en beantwoordden dat met een anti-migratiestemming. “Wie is 
daar de schuld van? Natuurlijk Europa en ook Merkel. Het is genoeg ge-
weest om te betalen voor de anderen.” Nu zal het vraag zijn of de Duitse 
partijen die een nieuwe regering gaan vormen daar aan zullen toegeven of 
niet. Maar hoe dan ook, het wordt moeilijker om in Duitsland iets van 
solidariteit naar andere landen toe te bekomen dan het was voor de ver-
kiezingen. En het was ervoor al niet gemakkelijk. 

Macron heeft zijn deel van het werk gedaan en nu moet Duitsland ook zijn 
deel van het werk doen. Dat is een compromis. Europa is een mengeling 
van verantwoordelijkheid en solidariteit. Verantwoordelijkheid in de zin 
dat je je economie op orde moet stellen. Je moet competitief zijn, finan-
cieel gezond, je arbeidsmarkt zo goed mogelijk maken. Dat zit in het ne-
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men van verantwoordelijkheden. Maar er is altijd de reflex bij van solida-
riteit. Dat hebben we gezien bij het helpen van die landen: ‘als jij doet wat 
je beloofd hebt te doen, dan zijn wij bereid je tijdelijk uit de nood te hel-
pen. Anders waren die landen failliet gegaan. We hebben bijna 500 mil-
jard aan leningen gegeven als je alles zou optellen om hen te behoeden 
van het faillissement met het risico dat we een deel van het geld niet 
zouden terugzien. Tot nu toe is dat niet gebeurd. Dat was een echte blijk 
van solidariteit. In alle akkoorden heb je de twee: het luik van verantwoor-
delijkheid en van solidariteit. Als je nu zou zeggen: “solidariteit vergeet 
het”, dan gaat het andere ook niet door. En dan sta je nergens: je hebt de 
twee nodig. De Fransen zijn altijd gevoeliger geweest voor de boodschap 
van de solidariteit omdat ze dichter bij het zuiden zijn, ze begrijpen dat 
beter. De Duitsers zijn de belichaming van die andere filosofie, de verant-
woordelijkheid. En je moet beide hebben. Het is daarom dat een akkoord 
tussen Frankrijk en Duitsland zo interessant is: het is meer dan een ak-
koord tussen tweelanden, het is geen machtsargument alleen. Het is om-
dat ze twee waarden, twee gevoeligheden incarneren dat andere landen 
zich daar achter kunnen scharen. Het zou jammer zijn de Franse oppor-
tuniteit, met een Franse president die echt hervormingen wil, nu niet te 
gebruiken en het zou jammer zijn mocht het Duitsland zijn, die het laat 
hangen. Maar we zijn zo ver nog niet.

Even overgaan naar Spanje: de Catalaanse kwestie: ziet U dit als een in-
terne zaak die ook zo zal opgelost worden of denkt U dat nog andere regio’s 
dit als een opportuniteit zouden kunnen zien?
Mocht men daaraan toegeven, ja, maar het is eerst en vooral een Spaan-
se zaak. Ik geef een voorbeeld: mocht Schotland gestemd hebben voor de 
onafhankelijkheid, dan zou Schotland nu kandidaat-lidstaat van de EU 
zijn. Omdat het Schots referendum een legaal referendum was, goedge-
keurd door de regering in Londen. Ik stond daarvoor niet te juichen. Le-
gaal of niet legaal: ik ben tegen separatistische bewegingen. Maar nie-
mand zou daar tegen kunnen zijn omdat het volgens de Britse grondwet 
zou zijn verlopen. 

Spanje is een ander verhaal: het referendum was illegaal, afscheiden is 
ongrondwettelijk. Het uitroepen van de onafhankelijkheid was trouwens 
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bijna slechte cinema: men roept het uit en 
het eerste wat men doet is de benen nemen 
en naar het buitenland gaan. Er is een we-
zenlijk onderscheid tussen beide. Het is een 
overtreden van de Spaanse grondwet en wet-
ten. Het is dus eerst en vooral een Spaans 
probleem. De Europese leiders hebben dat 
duidelijk gemaakt doordat niemand gevraagd 
heeft dit te bespreken op Europees niveau. 
Men heeft gesproken over bemiddelaars, 
maar dat is nooit concreet geworden. Spanje 
heeft het niet gevraagd en Europa heeft het 
nooit er sprake gebracht. Zelfs de overwin-
ning van de separatisten verandert niets aan de ongrondwettelijkheid. Ik 
denk trouwens wel dat de geesten gerijpt zijn bij de Spaanse politiek elite: 
men vraagt geen onafhankelijkheid meer maar meer federalisme, zoals wij 
dit zouden noemen. Meer bevoegdheden voor de Catalaanse overheden en 
dan gaat het voornamelijk over geld. Dan gaat het over: “hoeveel mogen 
wij meer houden om in Catalonië uit te geven voor de Catalanen?”

Hiermee komt men terug op het moeilijke punt van de solidariteit. Natuur-
lijk heeft de onafhankelijkheid een historische achtergrond hoewel Cata-
lonië al honderden jaren bij Spanje is, en ik kan aannemen dat dat speelt. 
Maar het is zeker ook een materiële zaak. Dat probleem hebben we ook 
gezien in Noord-Italië dat de indruk had dat ze betaalden voor Zuid-Italië. 
Ook de Vlaamse separatisten ontwikkelen dit punt voor de transfers naar 
Wallonië. Ook de Schotten dachten op een bepaald punt dat ze rijk ge-
noeg waren om het alleen te kunnen tot de instorting kwam van de olie-
prijzen, ze met grote tekorten op de begroting zaten en het enthousiasme 
voor de onafhankelijkheid daar nu niet meer zo groot is.

Maar het heeft dikwijls te maken met centen en solidariteit. Ook in de 
campagne voor de Brexit was het een groot gehanteerd argument dat men 
350 miljoen Pond per week over zou hebben om te storten in de gezond-
heidszorg voor de Britten. “Geen solidariteit meer met de andere Euro-
pese landen: we houden het voor ons.” Dat is zeker een parallelisme. 

niemand weet wat de toekomst brengt, 
en vermits dat de jongeren massaal 
voor het blijven waren in de unie, 
is het best mogelijk dat er ooit een 
referendum komt dat de vraag stelt: 
‘blijven we bij de vroegere beslissing?’ 
‘ of stappen we er terug in?’ dat is niet 
uitgesloten. maar niet nu. je moet dat 
allemaal in zijn perspectief zien. ik 
wanhoop niet op de lange termijn.
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Een ander parallelisme is dat men nooit, noch 
aan de Catalanen, noch aan de Britten gezegd 
heeft wat al de gevolgen zouden zijn. Mensen 
zijn telkens voorgelogen. De Britten ontdekken 
nu, stap voor stap, wat dat allemaal betekent en 
ze moeten elke dag wat meer wijken. De Britse 
regering zit niet echt in een onderhandelingspo-
sitie en moet bijna doen wat de EU haar vraagt 
omdat het alternatief een totale breuk is en een 
totale economische catastrofe. In Catalonië 
hebben we nu al gezien dat 2000 bedrijven 

hun maatschappelijke zetel van de ene dag op de andere verplaatst heb-
ben. Natuurlijk blijft dat allemaal niet zonder economische gevolgen. In 
Catalonië realiseren de bedrijven zich bovendien dat ze bij onafhankelijk-
heid uit de eurozone zouden zijn en er dus een Catalaanse munt moet 
gecreëerd worden met alle vraagtekens vandien. Men heeft al die econo-
mische gevolgen en de risico’s die dit kan hebben natuurlijk niet verteld 
aan de bevolking omdat het resultaat dan heel vlug neen ging zijn.

Staan de Oost- en Centraal Europese lidstaten en hun anti-Europese ten-
dens in schril contrast met de positieve opportuniteiten waar Europa in 
2018 voor staat? Of kunnen zij ook mee met de Europese schwung?

Dan moeten we eerst goed bepalen wie dat zijn: de Baltische staten zijn 
lid van de Eurozone. De vraag beperkt zich tot Hongarije en Polen. Hon-
garije is een klein land, van 10 miljoen inwoners, Polen is een groot land 
van 40 miljoen inwoners. De regeringen zullen niet eeuwig aan de macht 
zijn, bij de volgende verkiezingen kunnen, zeker in Polen, andere meer-
derheden aan de macht komen. We moeten er wel aan toevoegen dat er 
binnen Centraal -en Oost-Europa een aantal landen zijn die wel heel 
trouw zijn aan de EU: de Baltische staten zijn alle drie lid van de Euro-
zone. Maar zelfs in de Visegradlanden hebben de Slowaken nu al duidelijk 
gemaakt dat ze het niet eens zijn met de Tsjechen en de Hongaren. Slo-
wakije is trouwens ook lid van de Eurozone. Van de Bulgaren en de Roe-
menen, weliswaar elk met hun eigen specificiteit, kunnen we niet zeggen 
dat die op dezelfde golflengte zitten als de Hongaren. 

de fransen zijn altijd gevoeliger 
geweest voor de boodschap van 
de solidariteit omdat ze dichter 
bij het zuiden zijn, ze begrijpen 
dat beter. de duitsers zijn de 
belichaming van die andere filosofie, 
de verantwoordelijkheid. en je moet 
beiden hebben.
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Een tweede punt is dat Polen en Hongarije 
geen lid zijn van de Eurozone. Ik heb daar-
net gezegd dat dit een belangrijk element is 
omdat men dan zeker economisch niet in 
het hart van de EU is. Waar heeft dit wel een 
grote rol gespeeld? Tijdens de vluchtelingen-
crisis. 

Eén grote nuancering: in termen van de pu-
blieke opinie weet ik niet of er zo’n groot on-
derscheid is als het gaat over migranten of 
vluchtelingen, hoe hard dat dit ook moge 
klinken, tussen de Hongaarse en de Vlaam-
se, Nederlandse, Franse, Duitse publieke opinie. Die is niet zo groot. In 
West-Europa is men even kritisch en soms even negatief. De regeringen 
hebben anders gereageerd en gelukkig maar. Maar in de publieke opinie 
is het verschil niet groot. De migratie is bij ons in West-Europa eigenlijk 
de kern van het populisme. We hebben dat in Vlaanderen gezien: in 2004 
stemden 24% van de Vlamingen voor het Vlaams belang. Dat had niets te 
maken met Europa, noch met een economische crisis, die er niet was. 
Dat was echt omwille van het migratievraagstuk. Dat is nog altijd de harde 
kern. Nog eens, in de publieke opinie zijn er veel parallelismen met wat 
men zogezegd ook in Hongarije voelt. Maar de regeringen reageren an-
ders. Dit heeft niet belet dat we met 28 lidstaten een akkoord hebben 
gesloten met Turkije. De 28 hebben zich ook min of meer geschaard 
achter een veel betwistbaarder akkoord met Italië en Libië waar ook Eu-
ropees geld mee gemoeid is. Daar is op een aantal facetten van het 
migratiebeleid, zelfs op de meest moeilijke of controversiële wel eensge-
zindheid. 

Je moet wel goed beseffen dat in de Unie de slinger in de richting van 
veiligheid gegaan is. Met als vertaling een harde houding ten opzichte van 
de migratiestromen, het indijken van die migratiestromen. De slinger is 
zeker in die richting gegaan. Ook hier heb je weer een spanning tussen 
solidariteit: solidariteit met vluchtelingen, solidariteit tussen EU-landen 
en daarnaast veiligheid. De slinger is in de richting van veiligheid doorge-

het heeft dikwijls te maken met centen 
en solidariteit. een parallelisme van 
de catalaanse kwestie met de Brexit 
is, dat een groot gehanteerd argument 
was dat men 350 miljoen Pond per 
week over zou hebben om te storten 
in de gezondheidszorg voor de Britten. 
“Geen solidariteit meer met de andere 
europese landen meer: we houden het 
voor ons.”
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slagen in bijna alle landen. Dat heeft meege-
bracht dat de akkoorden met Turkije en tot in 
zekere hoogte met Libië eensgezind gesloten 
zijn. 

Maar er was een duidelijk verschil in beleid als 
het ging over solidariteit tussen de landen. Her-
inner je het voorstel van de Commissie om 
160  000 vluchtelingen te spreiden over de 
Unie. Daar hebben de Polen en de Hongaren 
gezegd dat ze dit betwisten voor het Hof van 

Luxemburg. Wat op zich al heel eigenaardig is. Maar het Hof heeft de 
beslissing legaal verklaard. Het normale zou nu zijn dat de Polen en de 
Hongaren zich daar naar schikken, want dat is de ‘rule of law’, de recht-
staat. Ik heb geen laatste berichten maar dat is wel een zwaar punt en de 
Commissie is van plan om hiertegen op te treden en dat af te dwingen. 
Opnieuw, bij dat aantal van die 160 000 vluchtelingen die moesten ver-
spreid worden, hebben de andere lidstaten ook hun voetjes heel lang la-
ten hangen om vreemdelingen legaal op te nemen. Het objectief is trou-
wens niet meer 160 000 maar 35 000 omdat men zag dat de andere 
landen evenmin scheutig waren. Ik wil het probleem niet in belang ver-
minderen want het is een belangrijk probleem. Maar vooral de manier 
waarop men over vluchtelingen spreekt, de taal die men gebruikt, stoort 
me nog het meest. Ook al zie ik van alle parallelismen, het is een taal die 
heel erg polariserend is. Dat trachten wij bij de West- Europese leiders 
toch zoveel mogelijk te vermijden. Zelfs al geraakt men het eens over 
bepaalde beleidsopties, de manier waarop wij het presenteren naar de 
publieke opinie, is wezenlijk anders.

Wordt vervolgd: in het volgende nummer gaat Herman Van Rompuy dieper 
in op de oorzaken en kenmerken van het populisme, de Europese Pijler 
van sociale rechten en haar belang en tenslotte de verwezenlijkingen en 
de uitdagingen voor het laatste jaar van de Juncker Commissie.

in termen van de publieke opinie weet 
ik niet of er zo’n groot onderscheid 
is als het gaat over migranten of 
vluchtelingen, hoe hard dat dit ook 
moge klinken met de hongaarse 
versus de vlaamse, nederlandse, 
franse, duitse publieke opinie. die is 
niet zo groot


