
De naamsverandering kwam er na de 
toetreding van de Renaissance-lijst 
van Frans President Emmanuel Ma-

cron en de Roemeense USR-PLUS 

partij. Renew Europe is niet alleen een alli-
antie van liberalen, progressieven, centristen 
en democraten, ze is ook de derde grootste 
politieke fractie in het Europese halfrond. 

Een nieuw en sterker project, klaar om sa-
men te bouwen aan een vrij en eerlijk Europa. 
Ook werd een nieuwe fractieleider gekozen. 
Dacian Ciolos uit Roemenië volgt onze ei-
genste Guy Verhofstadt op als fractievoor-
zitter.

Uitblijven populistische 
zondvloed
Ondanks de verschillende doemberichten 
en de opkomst van nationalistische en po-
pulistische partijen, wordt het positieve Eu-
ropese project nog steeds breed gedragen”, 
zegt Verhofstadt. “De aanslepende Brexit, 
de overmoedige gok van Salvini die de Itali-
aanse regering liet vallen en de verdeeldheid 
onder de verschillende Europese nationalis-
tische en populistische partijen, tonen aan 
dat deze bewegingen weinig vooruitgang of 
oplossingen brengen. Integendeel: samen-
werking leidt tot betere resultaten.”

Maar dat wil niet zeggen dat daarmee het 
zware werk achter de rug is. “Integen-

deel. Wij liberalen dragen met onze 
versterkte positie een nog grotere 

verantwoordelijkheid om van Eu-
ropa en de Europese Unie een 

succes te maken. Renew Eu-
rope gaat die uitdaging aan”, 

zegt Hilde Vautmans.

ALDE wordt 
Renew Europe
Op woensdag 12 juni staken Guy Verhofstadt en de leiders van de 
liberale nationale delegaties de koppen bijeen om een nieuwe naam 
te geven aan de liberale fractie in het Europees parlement. Renew 
Europe werd geboren. De nieuwe liberale fractie in het Europees 
parlement telt 108 parlementsleden uit 22 verschillende landen. Dat 
zijn er 39 meer dan de vroegere ALDE-fractie. De liberale krachten 
kwamen dus versterkt uit de Europese verkiezingen.
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Naam: Hilde Vautmans
Leeftijd: 47 jaar
Woonplaats: Gelinden, Sint-Truiden
Ik zet me in voor: onze landbouw, onze veiligheid, voor 
een beter asiel- en migratiebeleid en voor een sterk 
buitenlands- en exportbeleid in Europa. Daarnaast vecht ik 
voor Sint-Truiden én Limburg.
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen? Ik zou ervoor zorgen 
dat er bij alle kinderen elke dag boterhammetjes in hun 
brooddoos steken.
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Naam: Guy Verhofstadt
Leeftijd: 66 jaar
Woonplaats: Gent
Ik zet me in voor: alle Europeanen. Momenteel leid ik de 
Brexit-onderhandelingen namens het Europees parlement.
Mocht ik geen politicus zijn, ik was… acteur, zonder twijfel.

... maken we van Europa een duurzaam continent. We hebben geen 
tweede planeet, we garanderen daarom een leefbare wereld voor 
toekomstige generaties.

... blijft de Europese Unie de strijd aangaan tegen krachten die de 
rechtsstaat en de democratie ondermijnen.

... gaat de Europese Unie voor een welvarend Europa waarvan alle 
Europeanen de vruchten plukken. We investeren in de talenten 
van de Europese bevolking en zetten daarmee in op het enorme 
potentieel van onze Europese interne markt.

“Wij zijn sterk overtuigd dat economische groei, ecologische 
duurzaamheid, eerlijke concurrentie en verantwoordelijkheid 
hand in hand kunnen gaan. ‘To Renew Europe’ is onze missie. Want 
Europa is onze toekomst en daar willen we voor vechten!”, besluiten 
Verhofstadt en Vautmans.

Onder impuls van 
Renew Europe...

24 september 2019 zal de Britse geschie-
denisboeken ingaan als de dag dat de Br-
exit-chaos helemaal ontspoorde. Eerste Mi-
nister Boris Johnson was zijn parlementaire 
meerderheid al kwijt. Vervolgens verbood 
datzelfde parlement hem om de Europese 
Unie zonder deal te verlaten, en nu oordeel-
de ook het Britse Hooggerechtshof unaniem 
dat de beslissing van de premier om het 
Lagerhuis te schorsen “illegaal” was. Nog 
geen 24 uur na het arrest treinden de Par-
lementsleden al naar Westminster om John-
son - die spoorslags uit New York moest 
terugkeren  - het vuur aan de schenen te 
leggen.  Het toont aan dat de rechtsstaat in 
Groot-Brittannië “alive and kicking” is. Maar 
dat is helaas ook het enige lichtpuntje in 
deze trieste Brexit -sage. 
Voor de rest is Brexit huilen met de pet op. 
Europa en Groot-Brittannië staan op het 
punt om een decennialange, nauwe band 
door te snijden: van handel over politiesa-
menwerking tot gemeenschappelijke ter-

rorismebestrijding. Het gaat allemaal de 
schop op. En waarom eigenlijk? We zijn im-
mers tot elkaar veroordeeld. We blijven niet 
alleen dichte buren. Veel belangrijker is het 
feit dat Europa en het VK geestesgenoten 
zijn, zeker in een wereld die vandaag gedo-
mineerd wordt door types als Trump, Putin 
en Erdogan. Nauwe samenwerking tussen 
de EU en het VK is dan de enige optie. 
Wat er ook gebeurt op 31 oktober - ‘Deal’, 
‘No Deal’ of verder uitstel - we moeten er-
voor zorgen dat de rechten van de burgers 
aan beide kanten van het Kanaal gevrijwaard 
blijven. We moeten er ook voor zorgen dat 
onze bedrijven kunnen blijven handel drijven 
met elkaar. Wat de Britse regering momen-
teel maar niet wil begrijpen is dat als ze er 
op 31 oktober uittrekken zonder akkoord, ze 
de problemen niet vermijden maar gewoon 
verder voor zich uitschuiven. Europa zal niet 
zomaar opnieuw aan tafel gaan zitten als 
niet eerst alle rekeningen vereffend zijn, in-
clusief de burgerrechten en de Ierse grens.

Europa moet Groot-Brittannië nu diets ma-
ken dat het vijf voor twaalf is. Ofwel trekken 
we mekaar naar beneden en komen we er 
beide slechter uit. De winnaars in dat ge-
val zijn Trump en Poetin. Ofwel stijgen we 
boven onszelf uit. Europa wil oprecht een 
nieuwe, duurzame relatie met het VK. Eén 
die gebaseerd is op een minimum aan soci-
ale rechten en milieu-standaarden. Maar we 
bedanken er feestelijk voor als Groot-Brit-
tannië ervoor zou kiezen om een ‘Singapore 
aan de Noordzee’ te worden – een belas-
tingparadijs op een sociaal kerkhof. 
Als het goed uitdraait, wordt onze toekom-
stige relatie een associatieverdrag - een 
soort lidmaatschap ‘light’ van de Europese 
Unie zeg maar. Maar roep het niet te luid. 
Want de Brexit-chaos zou wel eens het re-
sultaat kunnen zijn van de Britten die ein-
delijk beginnen inzien dat lidmaatschap van 
de Europese Unie alles bij mekaar genomen 
toch meer lusten dan lasten met zich mee-
bracht.

De Brexit-sage


