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Brexit: wellicht geen No-Deal Brexit op 29 maart (1)
Het gevaar dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart zonder enig akkoord uit de
Europese Unie stapt, is kleiner geworden. De kans is groot dat het VK de onderhandelingsperiode met de EU gaat verlengen.
Stand van zaken
Theresa May is een aangepast Scheidingsakkoord
met Europa aan het onderhandelen. Een eerste
versie van dat akkoord legde ze op 15 januari
voor aan het parlement, maar dat werd met 432
stemmen t.o.v. 202 afgekeurd. Vooral de regeling
rond de backstop, de garantie dat er geen harde
grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland,
zorgde dat haar deal ook in haar eigen partij op
veel tegenstand stootte. De tactiek van May was
er sindsdien op gericht om de backstop-regeling
te verfijnen en zo te vermijden dat het VK wegens de Noord-Ierse grens verplicht is om jarenlang in de Europese eenheidsmarkt te blijven.
Op 12 maart legt May het aangepast scheidingsverdrag voor aan het Lagerhuis. Fundamentele
wijzigingen laat de EU niet toe, wel kan er wat
meer duidelijkheid geschonken worden over de
toekomstige gezamenlijke visie op die grens en
het handelskader. De kans dat haar deal wordt
goedgekeurd op 12 maart is wellicht niet al te
groot, omdat de Hard Brexiteers te weinig veranderingen in het akkoord zullen zien.
De grootste oppositiepartij Labour wil dan weer
dat het VK in een douane-unie met de EU blijft.
Het gevaar was dat bij een afkeuring het VK
automatisch op de No-Deal Brexit zou afstevenen. Dat zou een economisch rampscenario zijn
omdat in dat geval WTO-tarieven op export en
import zouden gelden en er strenge douanecontroles zouden komen, wat het handelsverkeer
tussen de EU en het VK sterk zou belemmeren.
Dat zou ook tot een recessie in het VK leiden.
Indien het scheidingsakkoord van May op 12
maart niet wordt goedgekeurd, kan het parlement zich volgens May de dag erop uitspreken
over een uittreding zonder akkoord. Indien een
meerderheid een uittrede zonder akkoord afkeurt
(wat ook het geval zal zijn), kan er op 14 maart
voor een verlengd verblijf in de EU gekozen

worden. De kans is groot dat het parlement
slechts die laatste optie zal goedkeuren, waardoor er meer tijd is om te onderhandelen.
Een uittreding zonder akkoord (No-Deal) is wel
nog niet helemaal uitgesloten. Indien het parlement de drie voorstellen van May allemaal afkeurt (ook het verlengd verblijf, wat heel onwaarschijnlijk zou zijn), dan is er wel een No-Deal
Brexit op 29 maart. Het kan ook goed zijn dat er
tijdens de extra maanden ook geen meerderheid
gevonden wordt, wat finaal ook tot een Hard
Brexit zou leiden. Toch lijkt de kans groot dat
uitstel ervoor kan zorgen dat er alternatieve
strategieën uitgewerkt kunnen worden die wel
een meerderheid zullen vinden in het parlement.
Een nieuw referendum of een scheidingsakkoord
waarbij het VK wel in de douane-unie blijft, behoren tot de alternatieven.

En nu?
Wellicht zal het onderhandelingsproces nu met
twee of drie maanden uitgesteld worden. 2 juli
wordt zowat als de ultieme deadline gezien
omdat dan het nieuwe Europees Parlement (dat
verkozen wordt tussen 23 en 26 mei) voor de
eerste keer samenkomt. De Britten zullen in
principe geen deel meer uitmaken van dat parlement. De bocht van May volgt na toenemende
rebellie in haar Tory-partij. Drie parlementsleden
verlieten de partij en enkele ministers in haar
eigen regering dreigden met ontslag als het VK
zonder akkoord uit de EU stapt.
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Deze Flash Actua kwam tot stand in samenwerking
met Stijn Decock, hoofdeconoom van Candriam Asset
Management.
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