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Het is opvallend dat uit de EU grondwet sommigen de conclusie trekken dat 
Europa op weg is naar een bureaucratische superstaat (Wilders en Plasterk in 
Forum van 15 en 18 februari), terwijl anderen uit het zelfde document afleiden 
dat de democratie binnen de EU versterkt wordt en de bevoegdheden van de 
Unie worden beperkt (Voermans en Nicolaï in Forum van 19 en 22 februari).  

Het is opvallend, maar niet toevallig. De EU grondwet is een grabbelton 
waar ieder naar zijn behoefte uit kan grabbelen. Op zoek naar kroonjuwelen? In 
het meer dan 300 bladzijden tellende geschrift kan men er zeker een paar 
aantreffen. Maar iemand die daar behoefte aan heeft, zal ook zonder probleem 
gifpillen in de tekst kunnen vinden. De grondwet is namelijk alles en dus, om met 
deze krant te spreken, niets. Dat komt doordat de EU grondwet een compromis 
is tussen krachten die inderdaad willen dat de EU naar een federale superstaat 
gaat en krachten die dat niet willen. Daarom slingert de tekst van de grondwet 
voortdurend heen en weer tussen het uitgangspunt van een federatie en dat van 
een losse bond van staten.  

Als, zoals de staatssecretaris voor Europese zaken Nicolaï stelt, de 
regering een eerlijk beeld van de Europese grondwet wil geven, laat ze dan 
beginnen met te zeggen dat de grondwet geen eenduidige keuze maakt voor de 
toekomstige inrichting van Europa.  

In plaats daarvan echter begint Nicolaï in zijn bijdrage (Forum, 22 februari) 
met het debiteren van halve waarheden. Zoals deze: “We houden het laatste 
woord over andere typisch Nederlandse verworvenheden, zoals ons sociale 
zekerheidsstelsel (..).”  Dit is waar voor zover in de EU grondwet sociale 
zekerheid niet tot de exclusieve bevoegdheid van de Unie wordt gerekend 
(artikel I-13). Maar een artikel verderop al wordt vermeld dat de Unie een met de 
lidstaten gedeelde bevoegdheid heeft op, onder meer, het gebied van het sociaal 
beleid. Ook in deel III van de grondwet worden aan de Unie meer bevoegdheden 
aan de EU op het gebied van sociale zekerheid toegekend dan Nicolaï wil 
toegeven. Gedeelde bevoegdheid betekent volgens de grondwet dat de lidstaten 
bevoegd zijn wetten te maken voorzover de Unie dat al niet doet (artikel I-12).  
Met andere woorden, Nederland houdt het laatste woord over zijn sociale 
zekerheid totdat de Unie zegt het laatste woord te hebben. 

Elders in de grondwet hebben de schrijvers ook nog blindgangers verstopt 
die met gemak ons hele stelsel, met dank aan de Unie, kunnen opblazen. In deel 
2 met name, dat de grondrechten van de Europese burgers poogt te beschrijven, 
lezen we: “Om sociale uitsluiting en armoede te bestrijden, erkent en eerbiedigt 
de Unie het recht op sociale bijstand (...), teneinde eenieder die niet over 
voldoende middelen beschikt (...) een waardig bestaan te verzekeren.” (artikel II-
94). Dit artikel kan voor onze welvaartsstaat verstrekkende gevolgen hebben. 
Het is nu al zo dat door de meer dan verwachte instroom van werkenden uit de 
nieuwe EU landen in Oost Europa er een behoorlijke druk op de onderkant van 
de arbeidsmarkt ontstaat. Wil dat deel van de arbeidsmarkt niet op den duur 



vastlopen, dan zal het vrijwel onvermijdelijk zijn dat het minimumloon verlaagd 
wordt om alle nieuwkomers zonder problemen aan een baan te helpen. De 
uitkeringen zullen die neerwaartse trend moeten volgen.  

Met andere woorden, sinds de uitbreiding van de EU is Nederland zijn 
controle op het stelsel van sociale zekerheid al aan het verliezen. Men hoeft niet 
al te soepel van geest te zijn om uit het artikel II-94 te kunnen concluderen dat 
een in Nederland verblijvende burger uit een andere EU lidstaat hier een recht op 
een bijstandsuitkering kan claimen. Daarmee ondermijnt de EU grondwet onze 
controle over ons stelsel nog verder. Weliswaar worden elders in de grondwet 
procedures beschreven waar de lidstaten een beroep op kunnen doen als 
Europese regelgeving op het terrein van sociale zekerheid hen financieel te veel 
treft. De juridische en feitelijke kracht daarvan en van andere ‘beschermings-
constructies’ in de EU grondwet moet echter nog blijken. De EU heeft niet een 
goede reputatie wat de handhaving of uitleg van afgesproken procedures betreft. 

Staatssecretaris Nicolaï (VVD) vertelt maar de halve waarheid over de 
grondwet. Misschien is dat, omdat de VVD eigenlijk vindt dat burgers toch niet 
begrijpen wat er in de grondwet staat, zoals onlangs een gemeenteraadslid voor 
de VVD in Forum liet weten (15 februari). Of misschien is het zo dat, hoewel de 
VVD zegt dat Nederland zich belachelijk maakt als er tegen de grondwet 
gestemd zou worden, de partij de EU grondwet toch niet al te serieus wil nemen.  
Zoals de directeur van het wetenschappelijk bureau voor de VVD die afgelopen 
week een pleidooi hield voor de herinvoering van de doodstraf in Nederland. 
Kennelijk vond hij artikel II-62, lid 2 van de EU grondwet niet relevant.  

Dit artikel luidt: “Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of 
terechtgesteld”.  
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