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‘Europa is af’
Correspondent in Brussel Jan Werts over de staat van de EU

‘De opbouw van een verenigd Europa is vrijwel af.’  
Jan Werts, ‘onze’ correspondent in Brussel, maakt bij de overgang van 2018/2019 de
balans op. Hij komt tot de conclusie dat de Europese Unie, ook na de Europese
verkiezingen en na het aantreden van een nieuwe Europese Commissie, geen ‘besluit
van belang’ zal nemen.  
‘De EU richt zich meer op consolidatie van het bereikte - de gezamenlijke euro, de
uniforme markt, het buitenlands beleid - dan valse vergezichten te beloven’, voorspelt
Werts. Al een paar jaar houdt Brussel de ‘pauzeknop’ ingedrukt. En dat blijft voorlopig
zo, ook na het vertrek van de Britten.  
De ‘ambitieuze Franse plannen’ zijn volgens Werts tot mislukken gedoemd. ‘Deze
vereisen consensus in de Europese Raad, maar daarop is totaal geen zicht’. Vanuit
Nederland gezien is dat geen probleem - voegt hij er aan toe. ‘Want wat president
Macron voorstelt is niet in ons belang, zegt de regering terecht.’  

Lees verder ›
 

Grote Europese familie

Was het een droom? Of begon de Europese Gedachte meer dan veertig jaar ook al
barstjes te vertonen? Na de toetreding van de Britten tot wat tot nog de Europese
Economische Gemeenschap heette [1972] verschenen hier en daar al snierende
spotprenten over de ‘ene grote familie’. In Het Parool van 19 april van datzelfde jaar
tekende Fritz Behrendt een wat beduusde Britse dame, ook toen al niet erg
gecharmeerd wat van de Franse president zich kennelijk van Europa voorstelde. En die
Britten waren niet alleen. Het Hollandse boerinnetje voelt zich evenmin op haar gemak.

 

 Jaargang 8, nummer 92, 17 december 2018  

https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vku8ftlnjwvw?pk_campaign=hofv-1812&pk_kwd=vku8ftlnjwvw
https://www.montesquieu-instituut.nl/?pk_campaign=hofv-1812&pk_kwd=home


Column

Europa

Op weg naar 23 mei

Brexit, scenario voor een mooie serie?

‘…En zo heeft Theresa May weer een fase in het brexitproces
overleefd. [..] Dat is geen sterke positie, ook gegeven haar kennelijk
noodzakelijke toezegging dat ze na een brexit bij volgende
verkiezingen geen partijleider meer zal zijn. Maar goed, er is nog een
poosje een regering die in staat is met de EU te spreken over
inlegvellen of EU verklaringen die haar eventueel een beetje zouden
kunnen helpen. [..] Bij een zo gebrekkig vertrouwen in het House of
Commons in Theresa May, kan niet worden aangenomen dat er
plotsklaps groot vertrouwen zal zijn in de EU....’

Lees de column ›
 

Tussenbalans: Europese Raad

De Europese Raad - de verzamelde regeringsleiders binnen
de Unie - is ‘terug in het centrum van de beraadslagingen’.
Een analyse.

› Lees verder

 

Tussenbalans: Europese Commissie

Hoe gaat de Europese Commissie onder leiding van Jean-
Claude Juncker de geschiedenis in? Als de Commissie die
de zomertijd wilde afschaffen? Of is er meer? Een analyse.

› Lees verder

 

Tussenbalans: Europees Parlement

Het Europees Parlement, aangetreden in 2014, heeft
duidelijk van zich laten horen. Maar of die erfenis beklijft?
Een analyse.

› Lees verder

 

 

20 december 2018, Den Haag 
Film & Debat: De beveiligers 
Democratie in Debat

22 januari 2019, Den Haag 
Politiek Café: Bier, frikandellen en sigaretten: De macht
en onmacht van de overheid 
Democratie in Debat

› Uitgebreide agenda

 

Herschikking in het midden?

‘Ook al zal het Europese politieke landschap niet totaal veranderen, een herschikking in
het midden en op rechts valt wel te verwachten. Intensieve samenwerking tussen pro-

Agenda
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Nieuws

Britse politici in de geschiedenis van de EU
Geoffrey Rippon: Onderhandelaar over de toetreding (1970-1972)
Eduard Heath: Premier tijdens toetreding (1970-1974)
Roy Jenkins: Voorzitter Europese Commissie (1977-1981)
Lord Cockfield: Lid Europese Commissie (1985-1989), legde de basis voor de interne
markt
Leon Brittan: Lid Europese Commissie (1989-1999) onderhandelde over handel met
VS
Neil Kinnock: Oud-Labourleider, lid Europese Commissie (1995-2004)

Europese en Euro-sceptische partijen lijkt onwaarschijnlijk.
Vier pro-Europese fracties (EVP, ALDE, S&D en Groenen)
zullen waarschijnlijk over 65% van de zetels beschikken.’

› Lees verder

 

‘Waarom zou je van zanger veranderen, als je geen ander liedje kunt
opzetten?’

Oud-minister Michael Heseltine (Conservatief) vlak voor de [mislukte] poging in het
Britse Lagerhuis om premier Theresa May af te zetten.

 

En verder

Het Europese jaar 2018 ingedikt en samengevat. Een kroniek.
Lees verder ›

Duitsland na Merkel. Hoe gaat 'AKK' de diep verdeelde CDU bijeenhouden? Is
onverstoorbaarheid voldoende? Een analyse.

Lees verder ›

Is Eurocommissaris Frans Timmermans er in geslaagd de 'uitdijende stapel
Europese wetten' te beperken? Een analyse.

Lees verder ›

'We kiezen parlementen, geen regeringsleiders.' Een beschouwing.
Lees verder ›

Kan de minister-president zomaar naar Europa? Een column.
Lees verder ›

Nationale rechters, mensenrechten en Europa. Een onderzoek.
Lees verder ›

België & Marrakesh - meer dan een politiek circus. Een beschouwing
Lees verder ›

Ook als het gaat om sociale zekerheid integreert Europa. Een bericht.
Lees verder ›

Het Montesquieu Instituut werkt aan een bundel over Europa. Een
aankondiging.

Lees verder ›
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Barones Ashton: Hoge vertegenwoordiger buitenlands beleid (2009-2014)
Opkomst Europese verkiezingen in Nederland

1979 - 58,1%
1984 - 50,9%
1989 - 47,5%
1994 - 35,7%
1999 - 30,0%
2004 - 39,3%
2009 - 36,8%
2014 - 37,3%
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