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Symposium: “Ontkomt Nederland nog aan een Europese transferunie?”  

NIEUWSPOORT - Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid organiseert op 
donderdagavond 24 mei in Nieuwspoort, in samenwerking met Derk Jan Eppink, een 
symposium over de plannen van Macron voor een Europese transferunie.  
Wat betekent zo’n transferunie voor Nederland? En kan premier Rutte, die aangeeft 
tegen een transferunie te zijn, deze nog tegenhouden?  
 
Voor de Europese Top van 28 en 29 juni staat Nederland voor een cruciale vraag: moet de Nederlandse 
regering de plannen van de Franse president Macron voor een transferunie op EU-vlak volgen of niet? 
Zo ja, in hoeverre? Zo nee, wat is de prijs? Als Rutte-3 niet oplet, sukkelt Nederland de transferunie in, 
zoals het twintig jaar geleden slaapwandelend de euromuntunie inrolde.   
 
De Europese transferunie bestaat uit een permanente geldstroom van Noord naar Zuid met volgens 
Macron als doel: ‘redding van de euro’. Zuid-Europa steunt Macron van harte. De verzwakte Merkel 
twijfelt met haar verdeelde coalitie in Berlijn. Kleinere landen met bezwaren, zoals Nederland, lijken niet 
eensgezind en invloedrijk genoeg om het tij te keren. Voor Macron is de Europese Top in juni het 
moment om toe te slaan. Wat doet de Nederlandse regeringscoalitie? 
 
De haast van Macron is mede ingegeven door het afnemende draagvlak voor de steeds machtigere EU 
en de hieruit voortkomende opkomst van EU-kritische partijen in bijna alle Europese landen. Het lijkt nu 
of nooit voor de sprong naar een centraal geleid Europa. Met als meest dreigende donderwolk voor 
Brussel de kans op het aantreden van een anti-Europese regering in Italië, dat al enige jaren de meest 
waarschijnlijke kandidaat is om als eerste uit de muntunie te stappen. Italianen zijn wel voor de euro, 
maar steunend op een Europese geldstroom richting Rome. Een vertrek van Italië betekent het einde 
van het huidige project van Europese eenwording.  
 
In Nederland lijkt onder de bevolking weinig steun te bestaan voor een transferunie. Zeker niet voor een 
transfer naar landen die zich niet aan de Europese regels houden, terwijl wij wel alles doen om onze 
economie gezond te houden.  
Rutte-3 zegt een transferunie niet te zien zitten. Is dit puur ter geruststelling voor de kritische bühne, of 
wil (en kan?) het kabinet die positie echt volhouden in het Europese topoverleg?  
Een hoogst noodzakelijk publiek debat hierover werd tot nu toe door de politici vermeden. Dit 
symposium probeert in deze leemte te voorzien. 
 
Sprekers zijn:  

Derk Jan Eppink (Fellow London Policy Center; vmlg lid Europees Parlement) 
      “Van Muntunie naar Transferunie” 
Marcus Kerber (Technische Universiteit Berlijn) 
   “The European Transfer Union, from German, French and European  perspective”  
Adriaan Schout (Clingendael) 
  “Waar staat Nederland?” 



 

Na de pauze is er een paneldiscussie met Tweede Kamerleden:  

Pieter Omtzigt  (CDA) 
Renske Leijten  (SP) 
Thierry Baudet  (FvD) 
Joost Sneller  (D66) 
Roelof Bisschop  (SGP) 

Moderator: Derk Jan Eppink 

De volledige convocatie vindt u hier: 
(https://nlslash.nl/mwenb/Convocatie_Transferunie_Nieuwspoort_180524.pdf) 

Aanmelden verplicht  
door middel van een email aan info@mwenb.nl met uw naam in het subject. 
Toegang: €10, te betalen bij ingang van de zaal. 
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