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Voorwoord
Allereerst willen wij graag degenen bedanken die hebben meegewerkt aan ons onderzoek en
die daar hun tijd aan hebben besteed. Daarbij willen wij in het bijzonder de namen noemen
van de geinterviewden: Sophie In ’t Veld (D66 Europarlementariër), Harry van Bommel (SP
Tweede Kamerlid), Mark Verheijen (VVD Tweede Kamerlid) en L.W. Gormley (hoogleraar
Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen). Ook willen wij hun persoonlijk
medewerkers bedanken voor het goede en snelle contact.
Daarnaast willen wij Julia Stegewans bedanken. Zij bracht ons op het idee om ons
profielwerkstuk over de Europese Grondwet te houden en zij heeft voor ons boeken geleend
uit de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen.
Tenslotte zijn wij veel dank verschuldigd aan onze begeleider mevrouw C. Sluiter. Haar
enthousiasme en bereidheid om mee te helpen zijn van grote waarde geweest voor ons
profielwerkstuk.
Jelyn Stegewans & Daphne Meijer
Februari 2014
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Inleiding
Voordat wij dit profielwerkstuk schreven, hadden wij niet of nauwelijks gehoord van de
Europese Grondwet uit 2005. Toen het referendum over de Grondwet in Nederland werd
gehouden waren wij namelijk acht en negen jaar oud. Vorig jaar kwam de Europese
Grondwet opnieuw in het nieuws: er werd overlegd over een nieuwe Europese Grondwet!
Daarnaast is Europa al een lange tijd een groot punt van discussie, onder andere door de
Eurocrisis die veel mensen van dichtbij raakt. De Eurocrisis is één van de oorzaken van het
groeiende anti-Europese sentiment onder burgers. Dit sentiment komt tot uiting in de visies
van verschillende politieke partijen op Europa. Anti-Europese partijen in Europa gaan
samenwerken om tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2014 zoveel
mogelijk invloed te krijgen. Zo is de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders een
samenwerking aangegaan met het Franse Front National van Marine Le Pen en overweegt de
Deense Volkspartij (DF) toe te treden tot deze anti-Europese alliantie. 1 Er gaat bijna geen
dag voorbij dat Europa niet in het nieuws is. De Europese Grondwet: een heel actueel
onderwerp!
Wij hebben voor dit onderwerp gekozen, omdat wij beiden geïnteresseerd zijn in
(internationale) politiek. Daarnaast vonden wij het leuk dat de Europese Grondwet ook
vandaag de dag nog actueel is. Dit gaf ons ook de mogelijkheid om personen die in 2005 van
invloed zijn geweest te interviewen.
Onze onderzoeksvraag is: Welke redenen lagen ten grondslag aan het Nederlandse ‘nee’ voor
de Europese Grondwet?
Wij hebben deze onderzoeksvraag beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:
1.Wat houdt de Europese Grondwet in?
2.Wat was de visie van de Nederlandse politiek op de Europese Grondwet?
3. Op welke manieren hebben Nederlandse politici geprobeerd de burger te beïnvloeden?
4.Wat was de uitslag van het Nederlandse referendum in 2005?
5.Welke directe argumenten geven Nederlanders voor hun keuze met betrekking tot de
Europese Grondwet?
6. Wat waren de gevolgen van de verwerping van de Europese Grondwet en wat is het
toekomstperspectief?
Wij hebben als volgt onderzoek gedaan:
- Literatuuronderzoek: Wij hebben informatie gehaald uit diverse boeken en websites.
- Interviews: Wij hebben verschillende interviews gehouden. Wij hebben Sophie In ’t
Veld (D66 Europarlementariër), Harry van Bommel (SP Tweede Kamerlid), Mark Verheijen
(VVD Tweede Kamerlid) en L.W. Gormley (hoogleraar Europees Recht aan de
Rijksuniversiteit Groningen) geïnterviewd.
- Enquête: Wij hebben een enquête gehouden onder honderd burgers die in 2005 de
kiesgerechtigde leeftijd hadden.

Redactie (14 november 2013). Rechtse partijen Denemarken en Zweden ruziën om Le Pen.
Volkskrant.nl. Geraadpleegd op 5 februari 2014,
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3544747/2013/11/14/Rechtse-partijenDenemarken-en-Zweden-ruzien-om-Le-Pen.dhtml
1
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Wij willen benadrukken dat de opinies en standpunten van zowel de genoemde personen als
van de geïnterviewden die zijn vermeld in dit profielwerkstuk hun eigen opinies en
standpunten zijn en dat deze dus niet per se overeen komen met het standpunt van een
politieke partij of een andere organisatie.
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Onderzoeksmethode
Wij hebben ons onderzoek, zoals eerder vermeld, gesplitst in een literatuuronderzoek, in
interviews en in een enquête.

- Literatuuronderzoek
Het literatuuronderzoek, bestaande uit het lezen van boeken en het vinden van informatie op
websites, was zeer belangrijk voor ons profielwerkstuk. Voor het juridische deel van ons
profielwerkstuk, de inhoud van de Europese Grondwet, zijn diverse boeken van grote waarde
geweest. Door het doornemen van deze boeken kregen wij een goed beeld van de opbouw en
de inhoud van de Grondwet. Voor informatie over het verloop van de campagne en de
redenen van burgers om tegen de Grondwet te stemmen zijn krantenartikelen heel belangrijk
geweest. In de online archieven van kranten, zoals het NRC en de Volkskrant, hebben wij veel
interessante en bruikbare artikelen gevonden. Door het lezen van deze artikelen kregen wij
een goed beeld van de stemming in het land tijdens de campagne en het referendum. Ook de
uitkomsten van peilingen werden in deze krantenartikelen beschreven. De standpunten van
de politieke partijen en partijleden hebben wij deels gevonden in deze artikelen, maar ook op
de sites van de politieke partijen zelf.
Het literatuuronderzoek heeft de basis gevormd voor het tweede deel van ons onderzoek: de
interviews.

- Interviews
Door ons literatuuronderzoek kwamen wij erachter wat de Europese Grondwet van 2005
inhield, hoe de politieke partijen over de Grondwet dachten, hoe de campagne in de aanloop
naar het referendum is verlopen en welke personen hierbij betrokken zijn geweest. Voor ons
profielwerkstuk vonden wij het waardevol om het verhaal van deskundigen en politici te
horen die destijds de discussie in de politiek en de campagne hebben gevolgd. Om een zo
evenwichtig beeld te krijgen van de situatie wilden wij graag zowel tegenstanders als
voorstanders van de Europese Grondwet spreken. Ook wilden wij graag een jurist
interviewen die ons kon vertellen wat de Europese Grondwet écht inhield en werkelijk zou
veranderen aan de toenmalige situatie. Daarom hebben wij politici en een hoogleraar
Europees Recht benaderd via de mail. Wij vonden het erg leuk dat wij enthousiaste mails
terug kregen en dat veel mensen bereid waren om ons te helpen met ons profielwerkstuk.
Ons eerste interview was een telefonisch interview met D66 Europarlementariër Sophie In ’t
Veld, een voorstander van de Grondwet. Na dit interview hadden wij twee interviews met
twee Tweede Kamerleden: Harry van Bommel (SP), een felle tegenstander van de Europese
Grondwet, en Mark Verheijen (VVD), persoonlijk een tegenstander van de Grondwet, maar
lid van een partij die destijds voorstander was. Tenslotte hadden wij een interview met
hoogleraar Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen L.W. Gormley. Deze
interviews gaven ons de kans om vragen die wij niet konden beantwoorden met ons
literatuuronderzoek, voor te leggen aan personen die hier wel antwoord op konden geven.
Het was interessant om het grote contrast in standpunt te zien tussen de verschillende
partijen. Ook was het goed om van een jurist te horen wat de Europese Grondwet werkelijk
zou veranderen in Nederland en in Europa.
Deze interviews hebben, in combinatie met ons literatuuronderzoek, de basis gevormd voor
het laatste deel van ons onderzoek: de enquête.
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- Enquête
Om ons literatuuronderzoek kracht bij te zetten, hebben we een enquête gehouden onder
honderd burgers die in 2005 de kiesgerechtigde leeftijd hadden. We hoopten dat uit deze
enquête dezelfde uitkomsten zouden komen als de uitkomsten die wij eerder hadden
gevonden in ons literatuuronderzoek.
De basis voor de enquête die wij hebben opgesteld, bestond uit het literatuuronderzoek en de
interviews. Onze enquête hebben wij op papier uitgedeeld aan burgers, maar we hebben de
enquête ook online gezet. De burgers die wij hebben benaderd zijn mensen uit onze eigen
omgeving en onbekenden die wij hebben benaderd op straat. Wij wilden niet alleen burgers
uit onze eigen omgeving ondervragen, omdat wij verwachtten dat dit een eentonig beeld zou
geven. Door ons literatuuronderzoek wisten wij dat op de bible belt, waar wij wonen, een
groot percentage burgers in 2005 tegen heeft gestemd en als wij in onze eigen omgeving
burgers zouden ondervragen, zou er waarschijnlijk een gekleurde uitkomst zijn. Daarom
hebben wij ervoor gekozen om, tussen de interviews door, in Den Haag en in Groningen
voorbijgangers te vragen om onze enquête in te vullen. De uitkomsten uit onze enquête
hebben wij getoetst aan de officiële uitslag van het referendum en aan andere onderzoeken
die destijds zijn gehouden.
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1. Wat is de Europese Grondwet en welke veranderingen zou
deze Grondwet inluiden?
De betekenis van de Europese Grondwet en de veranderingen die deze zou veroorzaken,
zullen wij bepalen aan de hand van de volgende punten.
1.1 Inleiding
1.2 De Europese Grondwet en de aanleiding tot de Grondwet
1.3 De inhoud van de Europese Grondwet
1.4 De gevolgen van de Europese Grondwet voor Nederland
1.5 De gevolgen van de Europese Grondwet in internationale verbanden
1.6 Conclusie

1.1 Inleiding
De Europese Grondwet kreeg vanaf de totstandkoming te maken met veel weerstand, maar er
waren ook voorstanders van deze Grondwet. Om de argumenten van voor- en tegenstanders
te begrijpen, moet eerst duidelijk zijn wat de betekenis van de Europese Grondwet was en wat
de gevolgen van invoering van deze Grondwet zouden zijn geweest. Wat stond er precies in
die gevoelige Europese Grondwet?

1.2 De Europese Grondwet en de aanleiding tot de Grondwet
De Europese Grondwet is ontstaan vanuit de Europese Unie. De Europese Unie is een
samenwerkingsverband tussen achtentwintig landen, de zogenaamde lidstaten van de
Europese Unie. In de tijd van het referendum over de Europese Grondwet, de jaren
2004/2005, bestond de Unie uit vijfentwintig landen. De Europese Unie is opgericht in 1992,
door middel van het Verdrag van Maastricht.2 Er waren verschillende doelen met het
oprichten van de Europese Unie. Allereerst waren er redenen vanuit binnen de bestaande
Europese organisaties en van buiten. Door de Duitse eenwording en de afgenomen dreiging
van het communisme was de Europese Unie goed voor een verdere versterking van de
internationale positie. De reden vanuit de Europese gemeenschap zelf was dat er vele
hervormingen waren en door een Europese Unie zou dit door kunnen gaan.3 De lidstaten
hebben gemeenschappelijke doelstellingen, waarvoor ze bevoegdheid hebben gegeven aan de
Europese Unie om deze te bereiken.4 Het doel van het verdrag van Maastricht en daarmee de
Europese Unie was dat de gemeenschap meer een politiek karakter kreeg en het voorbereiden
op een Europese Monetaire Unie.5
De aanleiding van de totstandkoming van de Europese Grondwet lag in 2001 in Laken. Sinds
de EU-top in Nice werd er gewerkt aan een vereenvoudiging van de bestaande verdragen van
de Europese Unie. De regeringsleiders vroegen zich af of deze vereenvoudiging niet een
Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (Onbekend). The Treaty establishing a Constitution
for Europe. Cvce.nl. Pagina 3 van de 9. Geraadpleegd op 11 november 2013,
http://www.cvce.eu/obj/the_treaty_establishing_a_constitution_for_europe-en-4eb2765d-720c4358-a5fe-e318d06562f1.html
3 Europa (15 september 2010). Het verdrag van Maastricht over de Europese Unie. Europa.eu.
Geraadpleegd op 29 januari 2014,
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_nl.htm
4 Rijksoverheid(Onbekend). Europese Unie. Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 6 november 2013,
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie
5 Europa (Onbekend). EUROPA – EU-verdragen. Europa.eu. Geraadpleegd op 30 januari 2014,
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_nl.htm
2
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constitutionele tekst zou kunnen worden. Een constitutionele tekst had als doel een
verbetering van de toegankelijkheid voor de burgers van de lidstaten. De Europese Grondwet
werd gemaakt door een aangestelde Conventie en werd gepresenteerd op 18 juli 2003. Nadat
de Grondwet doorgenomen was en er wijzigingen waren aangebracht, werd de tekst op 29
oktober 2004 ondertekend in Rome door de regeringsleiders van de lidstaten. Uiteindelijk
werd de Grondwet op 16 december 2004 gepubliceerd. 6

1.3 De inhoud van de Europese Grondwet
De Europese Grondwet is een grondwettelijk verdrag dat de rechten van de burgers van de
Europese Unie vastlegt en dat het bestuur van de Europese Unie regelt.7
Het verdrag moest invloed hebben op de vijfentwintig lidstaten die in de tijd van het
opstellen van dit verdrag bij de EU hoorden en op een aantal overzeese gebieden die bij deze
landen horen. 8
De regeringsleiders van de EU-lidstaten hadden, zoals eerder vermeld, tijdens een top in
Laken besloten tot het opstellen van een Europese Grondwet.
Er waren drie doelen die ze hiermee wilden bereiken. Ten eerste moesten de burger en de
Europese instellingen dichter bij elkaar komen. Ten tweede zou de Europese Unie van binnen
zo moeten worden vervormd dat de Unie hetzelfde zou blijven functioneren bij een
uitbreiding met tien lidstaten. Tenslotte zou de EU door een Grondwet een betere positie in
de wereld moeten krijgen. 9
De Grondwet bestond onder andere uit vier delen, genummerd met Romeinse letters. Ook
had het een Preambule en twee bijlagen. De Grondwet telde in totaal 448 artikelen.
De Preambule
Dit was de inleiding op de Grondwet. In de Preambule werden alle regeringshoofden van de
lidstaten benoemd en de achterliggende reden van het opstellen van de Grondwet en de
geschiedenis hiervan werden kort verteld. Verder werd duidelijk gemaakt namens wie deze
Grondwet was opgesteld. 10
Deel I
Dit deel bevatte de doelstellingen en de inhoud van de Europese Unie.11 Ook de waarden van
de Europese Unie stonden in dit deel beschreven. Dit eerste deel van de Grondwet was het
Eerste Kamer (Onbekend). Europese Grondwet. Eerstekamer.nl. Geraadpleegd op 25 november
2013, http://www.eerstekamer.nl/eu/thema/europese_grondwet#p2
7 Redactie (28 april 2005). Waarover gaat de Europese Grondwet en hoe wordt erover besloten?
Nrc.nl. Geraadpleegd op 6 november 2013,
http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/europese_conventie_en_grondwet/article1862797.
ece
8 Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (Onbekend). The Treaty establishing a Constitution
for Europe. Cvce.nl. Pagina 2 van de 9. Geraadpleegd op 11 november 2013,
http://www.cvce.eu/obj/the_treaty_establishing_a_constitution_for_europe-en-4eb2765d-720c4358-a5fe-e318d06562f1.html
9 Europa.Nu (Onbekend). Hoofdpunten uit de Europese Grondwet. EuropaNu.nl. Geraadpleegd op 8
november 2013,
http://www.europa-nu.nl/id/vgrudywrvmiv/hoofdpunten_uit_de_europese_grondwe
10 Europa.Nu (Onbekend). Preambule, EuropaNu.nl. Geraadpleegd op 11 november 2013,
http://www.europa-nu.nl/id/vgt8mdg0m9zd/preambule
11 Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (Onbekend). The Treaty establishing a Constitution
for Europe. Cvce.nl. Pagina 2 van de 9. Geraadpleegd op 11 november 2013,
6
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constitutionele gedeelte. 12 De Europese Instellingen werden beschreven, evenals de
mogelijkheden van optreden door de Europese Unie. Ook werd hierin beschreven hoe het
lidmaatschap van de Unie in elkaar steekt en hoe de financiën zijn geregeld.13 De nieuwe
institutionele structuur die in dit gedeelte naar voren kwam, was erg belangrijk.14 Dit gedeelte
van de Grondwet was dus erg belangrijk voor het functioneren van de EU zelf.
Deel II
Dit deel van de Europese Grondwet bevatte het Handvest van de Grondrechten van de
Europese Unie.15 De inhoud van dit Handvest was gelijk aan de tekst die eerder was
verschenen in het Verdrag van Nice uit 2001. Weliswaar waren er veranderingen in de
werking van het Handvest, maar de inhoud was niet vernieuwend.16 Dit Handvest heeft zeven
hoofdstukken die betrekking hebben op de burgers van de lidstaten van de Europese Unie,
zoals deze zijn afgesproken in het Verdrag van Nice.
Het eerste hoofdstuk van het Handvest ging over waardigheid, zoals het recht op leven. Het
tweede hoofdstuk ging over de vrijheden van de burgers en het derde hoofdstuk sprak over
gelijkheid, zoals de gelijkheid van mannen en vrouwen. Het vierde hoofdstuk ging over
solidariteit. Consumenten- en milieubescherming vielen onder dit thema. Hoofdstuk vijf ging
over burgerschap, zoals het recht op petitie. Het zesde hoofdstuk behandelde het thema
rechtspleging, zoals het onschuldvermoeden en het laatste hoofdstuk bevatte algemene
bepalingen.17
Deel III
Dit deel bevatte het beleid van de EU en het functioneren van de EU. 18 Ook werden in dit
deel de bevoegdheden van de EU behandelt. 19 Omdat dit gedeelte ging over de bevoegdheden
in de Europese Unie, was dit deel interessant voor de vraag wie op welke terreinen invloed
had. Veel van de informatie die betrekking had op deze vraag is destijds overgenomen uit
eerdere verdragen. Toch waren er ook belangrijke wijzigingen. Omdat dit gedeelte ging over
invloed op verschillende beleidsterreinen20, was dit gedeelte van de Grondwet belangrijk voor
belangenhouders in die beleidsterreinen.

http://www.cvce.eu/obj/the_treaty_establishing_a_constitution_for_europe-en-4eb2765d-720c4358-a5fe-e318d06562f1.html
12 Jacobs, T.J.M. (2004). Strijdpunten Europese grondwet, Sdu Den Haag, pagina 36
13 Jacobs, T.J.M. (2004). Strijdpunten Europese grondwet, Sdu Den Haag, pagina 36/37
14 Jacobs, T.J.M. (2004). Strijdpunten Europese grondwet, Sdu Den Haag, pagina 37
15 Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (Onbekend). The Treaty establishing a Constitution
for Europe. Cvce.nl. Pagina 2 van de 9. Geraadpleegd op 11 november 2013,
http://www.cvce.eu/obj/the_treaty_establishing_a_constitution_for_europe-en-4eb2765d-720c4358-a5fe-e318d06562f1.html.
16 Jacobs, T.J.M. (2004). Strijdpunten Europese grondwet, Sdu Den Haag, pagina 37
17 Europa (Onbekend). Handvest van de grondrechten. Europa.eu. Geraadpleegd 15 november 2013,
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_unio
n/l33501_nl.htm
18 Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (Onbekend).The Treaty establishing a Constitution
for Europe. Cvce.nl. Pagina 2 van de 9. Geraadpleegd op 11 november 2013,
http://www.cvce.eu/obj/the_treaty_establishing_a_constitution_for_europe-en-4eb2765d-720c4358-a5fe-e318d06562f1.html
19 Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 36
20 Jacobs, T.J.M. (2004). Strijdpunten Europese grondwet, Sdu Den Haag, pagina 37
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Deel IV
Dit deel bevatte de algemene bepalingen en de slotbepalingen.21 In dit vierde deel stond het
verloop van het instemmen met de Europese Grondwet tot aan de inwerkingtreding van de
Grondwet. Ook stond in dit deel hoe alle veranderingen in de praktijk zouden worden
gebracht. Zo stonden er bepalingen in over het intrekken van vroegere verdragen bij
toetreding van een lidstaat tot de Europese Unie en men sprak over de vraag hoe bepaalde
instellingen van de positie voor de Grondwet tot de nieuwe positie na de Grondwet zouden
overgaan.22

1.4 De gevolgen van de Europese Grondwet voor Nederland
Invoering van de Europese Grondwet zou verschillende gevolgen hebben gehad voor
Nederland. De Grondwet zou gevolgen hebben gehad op het gebied van het constitutionele
aspect. De Europese Grondwet had namelijk aspecten die de Grondwet op een grondwet voor
een land deden lijken. Zo werd er in de Grondwet gesproken over een Europese vlag en een
Europees volkslied. Aan de andere kant zou de Grondwet gevolgen hebben gehad voor de
institutionele structuur en de besluitvorming. De belangrijkste veranderingen zijn hieronder
uitgelicht.
In de interviews die wij hebben gehouden, kwam naar voren dat sommige mensen de
Europese Unie liever wat democratischer zouden zien. De Europese Grondwet moest hier in
2005 op inspelen. Invoering van de Europese Grondwet zou namelijk verdere
democratisering van de EU tot gevolg hebben gehad. Volgens hoogleraar Europees Recht
L.W. Gormley zouden de nationale parlementen in de Grondwet meer invloed krijgen in de
beleidsformatie.23 Deze nationale parlementen zouden bij een meerderheid van een derde
kunnen beslissen dat de Europese Commissie opnieuw naar een voorstel zou moeten kijken
als zij dachten dat een voorstel van deze Commissie niet aan de richtlijnen van het
subsidiariteitsbeginsel hield.24 Daarnaast zou het Europees Parlement in de Grondwet een
toenemende invloed krijgen. Zo zou het instemmingsrecht met de benoeming van een
voorzitter van de Europese Raad krijgen en op meer gebieden zou het over
medebeslissingsrecht beschikken.25 Deze veranderingen moesten ten goede komen aan de
democratie in de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt namelijk samengesteld op
basis van verkiezingen.
Bij invoering van de Grondwet zou de Europese Commissie een roulatiesysteem krijgen en de
Commissie zou verkleind worden. Dit zou tot gevolg hebben dat niet alle lidstaten meer over
een zetel beschikten in de Commissie. Mede met het oog op uitbreiding van de EU zouden er
niet meer voor elke lidstaat portefeuilles beschikbaar zijn. De Commissie zou bij invoering
van de Grondwet niet meer dienen als vertegenwoordiger van individuele lidstaten. In plaats

Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (Onbekend). The Treaty establishing a Constitution
for Europe.Cvce.nl. Pagina 2 van de 9. Geraadpleegd op 11 november 2013,
http://www.cvce.eu/obj/the_treaty_establishing_a_constitution_for_europe-en-4eb2765d-720c4358-a5fe-e318d06562f1.html
22 Europa.Nu (Onbekend). Deel VI: Algemene en slotbepalingen. EuropaNu.nl. Geraadpleegd op 11
november 2013,
http://www.europa-nu.nl/id/vgt8mdfsf1z0/deel_iv_algemene_en_slotbepalingen
23 Bijlage 1.4: Interview met Professor Europees Recht L.W. Gormley
24 Redactie (29 oktober 2004). Kernpunten grondwet EU. Nrc.nl. Geraadpleegd op 6 november 2013,
http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/europese_conventie_en_grondwet/article1626858.
ece
25 Redactie (29 oktober 2004). Kernpunten grondwet EU. Nrc.nl. Geraadpleegd op 6 november 2013,
http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/europese_conventie_en_grondwet/article1626858.
ece
21
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daarvan zou de Commissie de gehele Europese Unie moeten vertegenwoordigen.26 Volgens
D66- Europarlementariër Sophie In ’t Veld zou er hierdoor meer samengewerkt worden.27
Nederland zou, net als andere lidstaten, minder invloed kunnen uitoefenen, maar de
Commissie zou een sterker orgaan worden in de Europese Unie.
Het percentage voor aanname van een voorstel van een minister zou worden gewijzigd door
invoering van de Europese Grondwet. In plaats van een minimum percentage van 55% van de
lidstaten, zouden voortaan minimaal 65% van de bevolking van de Europese Unie akkoord
moeten gaan. 28 Daarnaast kreeg de burger in de Grondwet het recht om in principe alle
documenten van de EU in te zien. Ook bevatte de Grondwet een petitierecht voor de burgers.
29 Dit petitierecht was gunstig voor Nederland, aangezien de Nederlandse burgers een extra
mogelijkheid kregen om hun stem te laten horen. Het petitierecht hield in dat er een tekst
voorgesteld kon worden door een miljoen Europese burgers aan de Europese Commissie
over een toepassing van de Europese Grondwet. 30 Hierdoor zouden een miljoen Nederlandse
burgers samen een statement kunnen maken en ervoor kunnen zorgen dat de Europese
Commissie zich ergens over buigt. Dit is dus goed voor de invloed van Nederland in de
Europese Unie.
Het opheffen van het vetorecht op verschillende gebieden zou voor Nederland een belangrijk
gevolg zijn van invoering van de Europese Grondwet. Deze opheffing zou bijvoorbeeld gelden
op het gebied van Justitie. 31 Op dit punt van de Grondwet was veel weerstand, omdat het de
invloed van lidstaten zou inperken. Het vetorecht zou plaats maken voor een stelsel op basis
van meerderheidsbesluit. Volgens SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel en VVD Tweede
Kamerlid Mark Verheijen zou deze wijziging de invloed van vooral kleinere landen, als
Nederland, aantasten.
Een punt waar ophef over was, was of de Grondwet de culturele tradities van de lidstaten zou
erkennen. Dit punt kwam bijvoorbeeld naar voren in de discussie rond het stierenvechten.
Volgens sommigen zou de Grondwet voor dierenmishandeling zijn, maar in feite kwam dit
voort uit de bepaling die voorschreef dat de Grondwet de culturele, religieuze en sociale
tradities van de lidstaten erkent. Dit is eigenlijk voor Nederland vooral positief, omdat dit
inhoudt dat de Europese Unie Nederlandse tradities erkent en hier geen angst voor hoeft te
zijn.
Tenslotte zou de Europese Unie door de Grondwet op een aantal terreinen meer
bevoegdheden krijgen, zoals op de diensten van algemeen economisch belang en het
toerisme. Dit was overigens niet op vele vlakken, 32 maar deze maatregel had wel tot gevolg
Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 38
27 Bijlage 1.1: Interview met D66 Europarlementariër Sophie In ’t Veld
28 Redactie (29 oktober 2004). Kernpunten grondwet EU. Nrc.nl. Geraadpleegd op 6 november 2013,
http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/europese_conventie_en_grondwet/article1626858.
ece
29 Dubbelboer, J.N. (gehele boek onder redactie van: ten Napel, H.-M.Th.D. en Voermans W.J.M.)
(2005). De betekenis van de Europese Grondwet voor de Nederlandse staatsinstellingen, Kluwer
Deventer, pagina 95
30 Mediawatchers (29 maart 2007). Europese Grondwet onder de loep. Mediawatchers.wordpress.com.
Geraadpleegd op 29 januari 2014,
Mediawatchers.wordpress.com.
31 Lantink, Bert (23 september 2006). EU-landen blijven bij vetorecht. Volkskrant.nl. Geraadpleegd op
25 november 2013,
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/archief/article/detail/789218/2006/09/23/EUlanden-blijven-bij-vetorecht.dhtml
32 Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 38
26
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dat Nederland op bepaalde vlakken bevoegdheden zou afstaan.
De Grondwet had dus zowel positieve als negatieve gevolgen voor de invloed die Nederland
zou kunnen uitoefenen op de besluitvorming in de Europese Unie. Aan de ene kant zou de
EU door invoering van de Grondwet democratischer worden en zouden nationale
parlementen meer invloed krijgen, maar aan de andere kant zou het vetorecht op
verschillende gebieden verdwijnen.

1.5 De gevolgen van de Europese Grondwet in internationale verbanden
De Europese Grondwet zou op internationaal niveau vooral gevolgen van symbolische
waarde hebben.
De Europese Unie zou zelf door de Grondwet juridische persoonlijkheid krijgen. Dit zou in de
praktijk geen grote gevolgen hebben, maar in theorie had de Unie deze persoonlijkheid tot
dusver niet.33 Ook zou de Europese Unie door de Grondwet enkele constitutionele elementen
krijgen, zoals een Europese vlag en een Europees volkslied. Informeel was er al wel een vlag
in gebruik.
Verschillende instellingen van de Europese Unie zouden andere taken krijgen. De Raad van
Ministers en de Europese Raad zouden een vaste voorzitter krijgen. De Europese Raad had
voorheen elk halfjaar een andere voorzitter. De Raad van Ministers kreeg door deze wijziging
een soort Minister van Buitenlandse Zaken.34Volgens Mark Verheijen, VVD Tweede
Kamerlid, kreeg de Europese Unie door deze Minister van Buitenlandse Zaken een hoger
profiel. 35 Voorstanders van dit besluit vonden een minister van Buitenlandse Zaken handig,
omdat het buitenland dan gemakkelijker contact kon opnemen met de Europese Unie. SP
Tweede Kamerlid Harry van Bommel vond dat het in dit geval heel bepalend zou zijn wat
voor soort persoon deze functie zou krijgen. Een sterke persoonlijkheid zou meer macht naar
zich toe kunnen trekken. 36
Al deze maatregelen zouden er toe leiden dat de Europese Unie een ander karakter zou
krijgen tegenover het buitenland. De EU zou meer het karakter van een natie krijgen. In de
beleidsvoering zouden er geen enorme wijzigingen plaatsvinden. Vooral officiële benamingen
en functies zouden veranderen, zoals een minister van Buitenlandse Zaken.

1.6 Conclusie
De Europese Grondwet was een constitutioneel verdrag dat het functioneren van de Europese
Unie zou regelen. Invoering van de Grondwet zou verschillende ingrijpende gevolgen hebben
gehad in de besluitvorming. Toch bestond een groot deel uit eerder gesloten verdragen.
De Grondwet bevatte een bepaling die de culturele, religieuze en sociale tradities van
lidstaten van de Europese Unie erkent. Dit laat zien dat de tradities van EU-lidstaten en dus
van Nederland wel geaccepteerd zouden worden, ondanks de veranderingen die zouden
optreden door de Grondwet. Op cultureel gebied zou er dus weinig veranderen. Vooral op
bestuurlijk niveau zouden er veranderingen zijn. Voor de Nederlandse invloed in de
Europese Unie zijn er zowel positieve als negatieve gevolgen. De Grondwet had zowel
voordelen als nadelen voor Nederland.
Bijlage 1.4: Interview met Professor Europees Recht L.W. Gormley
Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 37
35 Bijlage 1.3: Interview met VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen
36 Bijlage 1.2: Interview met SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel
33
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2. Wat was de visie van de Nederlandse politiek op de
Europese Grondwet?

De visie van de Nederlandse politiek op de Europese Grondwet zullen wij bepalen aan de
hand van de volgende punten:
2.1 Inleiding
2.2 Initiatiefvoorstel ‘Wet raadplegend referendum Europese Grondwet’
2.3 Visie van de voorstanders
2.3.1 Visie van het CDA
2.3.2 Visie van de VVD
2.3.3 Visie van D66
2.3.4 Visie van de PvdA
2.3.5 Visie van GroenLinks
2.4 Visie van de tegenstanders
2.4.1 Visie van de SP
2.4.2 Visie van de ChristenUnie
2.4.3 Visie van de SGP
2.5 Conclusie

2.1 Inleiding
De Nederlandse politiek is vanaf de aankondiging van een Europese Grondwet in 2004 erg
verdeeld geweest. Het vraagstuk over de Grondwet vond plaats tijdens het kabinet
Balkenende II dat regeerde van 2003 tot 2006. Het kabinet bestond uit het CDA, de VVD en
D66. Alle drie de coalitiepartners steunden de Europese Grondwet. De oppositiepartijen
waren verdeeld. De PvdA en GroenLinks waren voorstanders van de Grondwet. De SP,
ChristenUnie en SGP waren tegenstanders. 37

2.2 Initiatiefvoorstel ‘Wet raadplegend referendum Europese Grondwet’
Het referendum over de Europese Grondwet dat op 1 juni 2005 werd gehouden was een
zogenaamd raadplegend referendum. 38 Met het initiatiefvoorstel ‘Wet raadplegend
referendum Europese Grondwet’ dat werd ingediend op 20 mei 2003 door de leden Karimi
(GroenLinks), Dubbelboer (PvdA) en Van der Ham (D66) moest de wetmatigheid van de
besluitvorming over de Europese Grondwet versterkt worden door de Nederlandse burgers in
een nationaal referendum advies te vragen. Het voorstel van de leden werd in november
2003 aangenomen door de Tweede Kamer en in januari 2005 aangenomen in de Eerste
Kamer.39 De Eerste en Tweede Kamer mochten de uitslag van het referendum over de
Europese Grondwet naast zich neerleggen en de uitslag was dus niet doorslaggevend.
Redactie (2005). Kabinet- Balkenende II (2003-2006). Parlement & Politiek. Geraadpleegd op 25
november 2013,
http://www.parlement.com/id/vhnnmt7jpazy/kabinet_balkenende_ii_2003_2006
38 Redactie (2005). Referendum Europese Grondwet: Initiatief van GroenLinks, PvdA en D66.
Parlement & Politiek. Geraadpleegd op 5 oktober 2013,
http://www.parlement.com/id/vh8ml7j9udxm/referendum_europese_grondwet
39 Redactie (2005). Initiatiefvoorstel-Karimi, Dubbelboer en Van der Ham Wet raadplegend
referendum Europese Grondwet. Eerste Kamer der Staten-Generaal. Geraadpleegd op 5 oktober 2013,
http://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvhwtbnzpbzzc/vgjhgxku9gze
37
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Sommige partijen lieten al voor het referendum weten of zij de uitslag zouden respecteren.
Hierbij was het opkomstpercentage en de hoogte van de uitslag van belang.

2.3 Visie van de voorstanders
Het kabinet Balkenende II bestond, zoals eerder vermeld, uit het CDA, de VVD en D66. Deze
drie partijen waren voorstanders van de Europese Grondwet. Ook de twee oppositiepartijen
PvdA en GroenLinks behoorden tot het ja-kamp. De voorstanders benadrukten vooral de
aspecten uit de Europese Grondwet die bij hun eigen politieke partij pasten. 40
Wij zullen de visie van elke partij afzonderlijk behandelen.
2.3.1 Visie van het CDA
Het CDA was een voorstander van de Europese Grondwet. De partij legde de focus van de
Europese Grondwet op de gemeenschappelijke Europese waarden, zoals menselijke
waardigheid en vrijheid. 41
Premier Balkenende van het CDA vond dat grensoverschrijdende problemen, zoals
terrorisme en milieuvervuiling, effectiever zouden kunnen worden aangepakt bij invoering
van de Grondwet. Daarnaast vond het CDA dat de maatregelen uit de Europese Grondwet
positief zouden uitwerken in de Nederlandse economie en dat de Grondwet de bureaucratie
in Brussel grondig kon terugdringen. Tenslotte vond de partij dat de Grondwet een
samenbindend verdrag moest zijn na zestig jaar vrede in Europa. 42
CDA- minister Donner van Justitie vond de Europese Grondwet noodzakelijk voor de
vorming van een Europese overheid. Volgens Donner was deze onmisbaar. Zonder Europese
Grondwet zou het wantrouwen tussen landen in de Europese Unie toenemen. 43
2.3.2 Visie van de VVD
De VVD nam een standpunt in voor de Europese Grondwet. De partij was niet heel
enthousiast over de Europese Grondwet. De VVD vreesde dat de Grondwet negatieve
gevolgen zou hebben voor de positie van Nederland in Europa, zowel op financieel als op
bestuurlijk gebied. Toenmalig VVD Tweede Kamerlid Hans van Baalen vond dat er in de
Grondwet een mogelijkheid moest worden opgenomen om een veto uit te spreken tegen de
meerjarenbegroting van de Europese Unie als de uitgaven te veel zouden stijgen.44 Ook vond
Van Baalen dat het Stabiliteitspact, het pact waarin EU-lidstaten afspraken dat hun
Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 61
41
Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 61
42 Versteegh, Kees (28 april 2005). Premier: ‘Nee tegen Grondwet verzwakt positie Nederland’. Nrc.nl.
Geraadpleegd op 10 november 2013,
http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/europese_conventie_en_grondwet/article1862793.
ece
43 Redactie politiek (18 april 2005). Donner vreest oorlog bij ‘nee’ EU-grondwet. Trouw.nl.
Geraadpleegd op 10 november 2013,
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1721902/2005/04/18/Donnervreest-oorlog-bij-nee-EU-grondwet.dhtml
44 van der Laan, Cees (3 juni 2004). VVD eist harde garanties van minister Bot. Trouw.nl.
Geraadpleegd op 5 februari 2014,
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1754988/2004/06/03/VVD-eistharde-garanties-van-minister-Bot.dhtml
40
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begrotingen in evenwicht moeten zijn of een overschot hebben 45, in de Europese Grondwet
moest worden aangescherpt. Dit pact moest worden aangescherpt via een grotere rol voor de
Europese Commissie dan wel het Europees Hof. Tenslotte vond het VVD Tweede Kamerlid
dat EU-lidstaten ten minste één Eurocommissaris met stemrecht moesten krijgen bij
invoering van de Europese Grondwet. Op termijn dreigde deze namelijk te worden afgeschaft
en volgens de liberalen zou dit machtsverlies voor de kleinere EU-lidstaten tot gevolg hebben.
Volgens Van Baalen moest Nederland op deze punten zijn zin krijgen. Anders zou toenmalig
minister van Buitenlandse Zaken Bot zijn veto moeten uitspreken tegen de Europese
Grondwet. “Beter geen grondwet dan een slechte, vinden wij. Dan kunnen we beter de
komende jaren het huidige stelsel volgens het Verdrag van Nice handhaven en onderwijl
werken aan een betere Grondwet”, aldus Van Baalen in juni 2004. 46
Niet alle eisen werden ingewilligd in de Europese Grondwet. Toch besloot de VVD
uiteindelijk dat de voordelen van de Europese Grondwet zwaarder wogen dan de nadelen.
De partij legde het accent op het beginsel van de vrije markt dat was vastgelegd in de
Grondwet. 47 De Europese Grondwet maakte volgens de VVD de werking van de Europese
Unie makkelijker. Daarnaast zou de Grondwet Europa meer instrumenten geven om
voortgang te maken op bepaalde gebieden. Zo zou het Verdrag positief uitpakken voor de
interne markt en de internationale handel. 48
Volgens VVD-fractievoorzitter Van Aartsen waren er drie redenen waarom Nederland voor de
Europese Grondwet zou moeten stemmen. Ten eerste zou de Grondwet goed zijn voor de
werkgelegenheid. De maatregelen met betrekking tot de vrijemarkteconomie zouden
honderdduizenden banen scheppen. Ten tweede zou de identiteit van Nederland in de
Grondwet goed zijn gewaarborgd. Volgens Van Aartsen zeker nu ‘voor eens en voor altijd vast
is komen te liggen waar Europa niet over gaat, namelijk volksgezondheid, onderwijs, sociale
zekerheid, cultuur en sport’. Tenslotte zou de Grondwet positief bijdragen aan de veiligheid.
49

Toch was de VVD niet in zijn geheel voorstander van de Europese Grondwet. De partij was
intern verdeeld. Zo stemde Mark Verheijen, toenmalig lid van een lokale fractie van de VVD,
tegen de Europese Grondwet. Hij beaamde dat hij niet de enige was: “Als je naar de uitslag
kijkt moeten heel veel VVD’ers tegen hebben gestemd.” 50
2.3.3 Visie van D66
D66 was in 2005 ook een voorstander van de Europese Grondwet. Deze partij hechtte veel
waarde aan de opname van de grondrechten in het Verdrag. 51 De partij vond dat een
Europese Grondwet noodzakelijk was voor een democratisch en slagvaardig Europa. Toch
was D66 niet helemaal tevreden met de Europese Grondwet. D66 had de Grondwet graag
uitgebreider gezien. De partij vond de Grondwet van 2005 een herschikking van voorgaande
Europa.Nu (Onbekend). Stabiliteits- en groeipact. EuropaNu.nl. Geraadpleegd op 5 februari 2014,
http://www.europa-nu.nl/id/vh7doublkozq/stabiliteits_en_groeipact
46
van der Laan, Cees (3 juni 2004). VVD eist harde garanties van minister Bot. Trouw.nl.
Geraadpleegd op 5 februari 2014,
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1754988/2004/06/03/VVD-eistharde-garanties-van-minister-Bot.dhtml
47
Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 61
48 Bijlage 1.3: Interview met VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen
49Politieke redactie (19 april 2005). VVD: geen voorwaarde opkomst referendum. Nrc.nl. Geraadpleegd
op 10 november 2013,
http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/het_nederlandse_referendum/article1862508.ece
50
Bijlage 1.3: Interview met VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen
51
Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 61
45
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verdragen en had graag gewild dat er meer vergaande besluiten in hadden gestaan. Zo wilde
de partij graag dat het Europees Parlement het recht van initiatief zou krijgen.
De verkleining van de Europese Commissie was een belangrijk punt voor D66 uit de
Europese Grondwet, maar realisatie op dit punt ging door de afwijzing van de Grondwet dus
niet door. D66 Europarlementariër In ’t Veld gaf in ons interview toe dat de Europese
Grondwet in 2005 het hoogst haalbare was en dat D66 zich dat realiseerde. 52
2.3.4 Visie van de PvdA
De PvdA was een voorstander van de Europese Grondwet. Deze partij legde de nadruk op de
grondwettelijke bescherming van de rechten van werknemers in de Grondwet. Dit zou ten
goede komen aan het sociale karakter van de Europese Unie. 53
Daarnaast dacht de partij dat problemen in Europa door invoering van de Grondwet beter
zouden kunnen worden aangepakt en dat de Grondwet positief zou zijn voor de Nederlandse
belangen. De PvdA benadrukte dat voor het eerst in de geschiedenis grenzen gesteld zouden
kunnen worden aan de Brusselse regelgeving. Ook zou Europa volgens de partij socialer
worden. “De Europese vakbeweging is niet voor niets voor”, aldus toenmalig PvdA-leider
Wouter Bos in mei 2005. Tenslotte vond de partij het positief dat bij invoering van de
Grondwet de lidstaten het zouden kunnen aangeven als de EU zich ergens onterecht mee
bezig zou houden. 54
2.3.5 Visie van GroenLinks
GroenLinks was de laatste Nederlandse partij die haar steun uitsprak voor de Europese
Grondwet. GroenLinks legde de focus in de Grondwet op een groener en diervriendelijker
Europa. 55 Daarnaast vond de partij het een groot voordeel dat het Europees Parlement meer
controlemogelijkheden kreeg over de Europese landbouwsubsidies. Ook vond de partij de
grotere openbaarheid bij vergaderingen door de Raad van Ministers een grote verbetering.
Tenslotte vond GroenLinks dat burgerrechten in de EU beter beschermd zouden worden
door opname van het Handvest van Grondrechten. 56 Het burgerinitiatief, de mogelijkheid
om bij 1 miljoen verzamelde handtekeningen een punt op de agenda van de Europese
Commissie te krijgen, trok GroenLinks erg aan in de Grondwet. 57 De partij wilde met dit
initiatief onder andere het dierenwelzijn opnieuw onder de aandacht brengen in Europa. 58

Bijlage 1.1: Interview met D66 Europarlementariër Sophie In ’t Veld
Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 61
54 ten Hoove, Sanne (2 mei 2005). Bos: ja tegen Europese Grondwet. Volkskrant.nl. Geraadpleegd op
24 november 2013,
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/677950/2005/05/02/Bos-ja-tegenEuropese-Grondwet.dhtml
55
Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 61
56
Redactie (24 januari 2005). GroenLinks zegt ‘ja’ tegen Europese Grondwet. Europa Nu.
Geraadpleegd op 19 november 2013,
http://www.europanu.nl/id/vgxekvryo1q7/nieuws/groenlinks_zegt_ja_tegen_europese?ctx=vgvqpnq
s5qbn
57 de Waard, Michèle (23 mei 2005). Tien argumenten om vóór te stemmen. Nrc.nl. Geraadpleegd op
25 november 2013,
http://vorige.nrc.nl/krant/article1864109.ece
58
Redactie (24 januari 2005). GroenLinks zegt ‘ja’ tegen Europese Grondwet. Europa Nu.
Geraadpleegd op 19 november 2013,
http://www.europanu.nl/id/vgxekvryo1q7/nieuws/groenlinks_zegt_ja_tegen_europese?ctx=vgvqpnq
s5qbn
52
53

Pagina 19 van 113

De Europese Grondwet - De redenen achter het ‘nee’ van Nederland
2.4 Visie van de tegenstanders
2.4.1 Visie van de SP
De SP was een fel tegenstander van de Europese Grondwet. De partij vond dat een stem voor
de Europese Grondwet gelijk stond aan een stem voor een Europese superstaat, meer
machtsoverdracht aan Brussel en meer marktwerking. De partij vond dat de Grondwet teveel
bevoegdheden naar de Europese Unie overhevelde en vond dat de Unie bureaucratischer zou
worden. Daarnaast zou de Grondwet verwaarlozing van het leefmilieu in de hand spelen en
toestemming geven voor verschillende vormen van dierenmishandeling. De SP vond dat de
EU door invoering van de Europese Grondwet ondemocratisch en ondoorzichtig zou worden
en de Grondwet zou leiden tot degradatie van de Nederlandse Grondwet. De partij
benadrukte dat het referendum over de Europese Grondwet de ultieme kans was om een
mening te geven over Europa. 59 Volgens Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid, was de
grootste doorn in het oog voor de SP dat Nederland in de Grondwet macht zou afstaan aan
“iets dat je niet een democratie kunt noemen, maar een bureaucratie”. 60
2.4.2 Visie van de ChristenUnie
De ChristenUnie was tegen de Europese Grondwet. Volgens deze partij zouden lidstaten van
de Europese Unie bij invoering van de Grondwet steeds minder te vertellen krijgen. Ook
zouden lidstaten op veel terreinen hun vetorecht kwijtraken. De ChristenUnie vatte hun
standpunt ten aanzien van de Europese Grondwet in de campagnefolder als volgt samen:
“Samenvattend: Ondanks de positieve kanten aan deze Grondwet, wordt Europa wel
machtiger, is het onduidelijk waar Europa heengaat en erkent de Grondwet het Christelijk
geloof niet als waardevol oriëntatiepunt.” 61
De ChristenUnie erkende dus dat er veel positieve kanten aan de Europese Grondwet zaten.
De grotere rol van het Europees Parlement in de Europese besluitvorming vond de partij een
groot voordeel. Het instellen van een subsidiariteitstoets waardoor lidstaten in de toekomst
zouden kunnen bepalen of onderwerpen Europees of nationaal geregeld moeten worden vond
de partij ook positief. Wel plaatste de ChristenUnie vraagtekens bij de effectiviteit van deze
toets. De grote hoeveelheid regels uit Brussel zouden deze maatregel in de weg zitten.
De partij juichte de grotere openbaarheid van vergaderingen van de Raad van Ministers van
alle lidstaten toe, maar vond dat deze openbaarheid voor te weinig vergaderingen zou gelden.
Tenslotte vond de ChristenUnie het positief dat er in de Grondwet werd gesproken over de
mogelijkheid om ‘uit’ de Europese Unie te stappen. In voorgaande verdragen werd met zo’n
scenario geen rekening gehouden. Toch achtte de partij de kans dat een lidstaat uit de EU zou
stappen klein door de vergevorderde Europese samenwerking.
Een groot nadeel voor de christelijke partij was dat in de Grondwet de christelijke wortels van
Europa niet werden erkend. De ChristenUnie vond dat de uitwerking van dit geloof cruciaal
was geweest voor de cultuur van Europa en dat het een belangrijk deel was van de Europese
Redactie (Onbekend). Referendum Europese Grondwet: Weet waar je ja tegen zegt. SP.nl.
Geraadpleegd op 19 november 2013,
http://www.sp.nl/nieuws/actie/grondwet/#10bedenkingen
60 Bijlage 1.2: Interview met SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel
61 ChristenUnie (21 maart 2005). André Rouvoet over Nee tegen Europese Grondwet. ChristenUnie.nl.
Geraadpleegd op 24 november 2013,
http://www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/42788/59042/andre-rouvoet-over-nee-tegeneuropese-grondwet.html
59
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identiteit. Ook zou Nederland in de Europese Grondwet invloed verliezen, onder andere door
een mogelijk uitbreiding van de EU met Turkije. Ook het besluit om op meer terreinen
meerderheidsbesluitgeving in te voeren zat de partij dwars.
Tenslotte was de ChristenUnie bang voor een Europese superstaat. Een Europese minister
van Buitenlandse Zaken zou nadelig zijn voor de Nederlandse minister en de aanstelling van
een EU- president zou superstaat Europa compleet maken. Ook zou de Grondwet geen
duidelijkheid verschaffen over de toekomst van de EU. 62
2.4.3 Visie van de SGP
De SGP was een tegenstander van de Europese Grondwet. De partij vond dat de Europese
Unie zich steeds meer moest beperken in haar invloed naarmate de Unie meer lidstaten
telde. Volgens de partij was deze overtuiging niet in overeenstemming met de Europese
Grondwet. De SGP was van mening dat de bevoegdheden van de Unie juist werden
uitgebreid. Daarnaast had de partij kritiek op besluitvorming bij meerderheidsbesluit. De
partij vond dat zoveel mogelijk beslissingen unaniem besloten moesten worden om zo een
maximaal draagvlak te hebben. Ook was de partij tegen de aanstelling van een vaste
president van de EU en een Europese Minister van Buitenlandse Zaken, omdat zo teveel
macht bij één persoon zou liggen en de burger zich er niet in zou kunnen herkennen.
De SGP vond het, net als de ChristenUnie, buitengewoon jammer dat er in de Europese
Grondwet geen verwijzing stond naar de christelijke identiteit. Dit vond Kees van der Staaij,
Tweede Kamerlid voor de SGP “een miskenning van de geschiedenis”.
Tenslotte was de partij het niet eens met de ambities van de Europese Unie die in de
Grondwet vermeld stonden. De SGP zag geen rol op het wereldtoneel weggelegd voor de EU.
De EU moest blijven bij haar taak als organisatie die helpt als er problemen zijn die lidstaten
niet zelfstandig op kunnen lossen. 63

2.5 Conclusie
In ons literatuuronderzoek zijn wij erachter gekomen dat veel partijen moeite hadden met
het bepalen van een standpunt ten aanzien van de Europese Grondwet. Veel partijen hebben
er dan ook lang over gedaan om tot een visie te komen.
Voorstanders van de Grondwet waren de regeringspartijen, CDA, VVD en D66, en de
oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. De voorstanders benadrukten voornamelijk de
aspecten die bij hun eigen politieke partij pasten. Ook haalden zij de nationale soevereiniteit
aan als reden om voor de Europese Grondwet te stemmen. Zij vonden dat er in de Grondwet
een beperking van de Europese macht was opgenomen en dit zagen zij als groot voordeel.
Tegenstanders waren de SP en de christelijke partijen ChristenUnie en SGP. Zij benadrukten
juist dat de Grondwet zou leiden tot ‘Superstaat Europa’ en waarschuwden voor
machtsverlies voor Nederland. Ook het ontbreken van een bepaling die de christelijke
identiteit van Europa zou erkennen, was voor de tegenstanders een nadeel van de Grondwet.
De visies van de afzonderlijke partijen kunt u vinden in paragraaf 2.3 en paragraaf 2.4.

ChristenUnie (Onbekend). Europese grondwet folder. Christenunie.nl. Geraadpleegd op 24
november 2013,
http://www.christenunie.nl/l/library/download/f98nxmOQPj30r_a_kOQ53v4idr-a7FJRzcI/folder_nee_campagne_christenunie.pdf
63 van der Staaij, Kees (24 maart 2005). SGP: Grondwet slaat de verkeerde weg in. EuropeseGrondwet.nl. Geraadpleegd op 25 november 2013,
http://www.europese-grondwet.nl/o/referendum/sgp.html
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3. Op welke manieren hebben Nederlandse politici geprobeerd
de burger te beïnvloeden?
De manieren waarop Nederlandse politici hebben geprobeerd de burger te beïnvloeden zullen
wij bepalen aan de hand van de volgende punten:
3.1 Inleiding
3.2 Beïnvloeding door de voorstanders
3.2.1 Campagne van de regeringspartijen
3.2.2 Campagne van de oppositiepartijen
3.2.3 Opmerkelijke uitspraken
3.3 Beïnvloeding door de tegenstanders
3.3.1 Beïnvloeding door de SP
3.3.2 Beïnvloeding door de ChristenUnie
3.3.3 Beïnvloeding door de SGP
3.4 Fouten in de campagne
3.5 Conclusie

3.1 Inleiding
Nadat de politieke partijen hun standpunt ten aanzien van de Europese Grondwet hadden
bepaald begon men met het beïnvloeden van de burger. Zowel de voor- als de tegenstanders
van de Grondwet voerden afzonderlijk campagne, aangezien men onderling te verdeeld was
om een samenwerking aan te gaan. In het kamp van de voorstanders van de Grondwet
stonden de regering en de oppositie tegenover elkaar en bij de tegenstanders stonden de
linkse en rechtste partijen tegenover elkaar. 64 De regering, bestaande uit het CDA, de VVD en
D66, voerden samen campagne. De oppositiepartijen voerden afzonderlijk campagne. De SP
voerde de boventoon in de tegencampagne.

3.2 Beïnvloeding door de voorstanders
Het ja-kamp bestond uit de regeringspartijen, CDA, VVD en D66, en de oppositiepartijen
PvdA en GroenLinks. De regeringspartijen hebben op verschillende manieren geprobeerd om
de burger in zijn keuze te beïnvloeden. Dit heeft men gedaan door het voeren van campagne
(informatieverstrekking door folders en dergelijke) en door het doen van opmerkelijke
uitspraken. De PvdA en GroenLinks waren veel minder zichtbaar in de campagne.
3.2.1 Campagne van de regeringspartijen
De voorstanders van de Europese Grondwet begonnen laat met campagnevoeren. De
campagne begon pas in de derde week van mei te lopen. Dit had onder andere te maken met
het voorjaarsreces van de Tweede Kamer. De enige officiële voorlichting over de Europese
Grondwet naar de burger toe was een folder die op 17 april 2005 door de
Referendumcommissie werd gepubliceerd. Deze folder bevatte een samenvatting van de
Europese Grondwet die naar alle Nederlanders werd gestuurd. 65

Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 104
65 Bijlage 6: Literatuurlijst- Folder referendumcommissie april 2005
64
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Deze folder was in eerste instantie de enige officiële voorlichting, maar naar aanleiding van
een opiniepeiling besloot het kabinet om de campagne uit te breiden. Het aantal
tegenstemmers leek in de peiling toe te nemen en om deze trend te keren besloot het kabinet
om 3.5 miljoen euro extra in te zetten. Van dit geld werd een kleurige folder gemaakt die bij
alle Nederlanders bezorgd werd. Daarnaast ging men zich richten op radiospotjes en
advertenties in de pers. 66
3.2.2 Campagne van de oppositiepartijen
De overige voorstanders van de Europese Grondwet, PvdA en GroenLinks, waren niet goed
zichtbaar in de campagne.
Bij de PvdA voerden voornamelijk de lokale fracties van de partij campagne, maar deze
campagne was niet groot opgezet. PvdA-Utrecht organiseerde zich met GroenLinks, CDA,
VVD en D66 onder de naam ‘Utrecht Gaat Europees’. De fractie vond dat partijpolitiek in dit
vraagstuk even geen rol speelde. De partij organiseerde eind mei in Utrecht dagen waarop
PvdA’ers aan burgers konden uitleggen waarom de Europese Grondwet zoveel voordeel bood.
67

GroenLinks probeerde de burger over te halen om voor de Grondwet te stemmen met de
slogan ‘Verbeter Europa, begin bij een ja’. De partij stelde een lijst op met tien argumenten
waarom de burger voor de Europese Grondwet moest stemmen. GroenLinks nam in de
campagne enkele ‘groene’ maatregelen uit de Grondwet als speerpunt. Bij de start van de
campagne presenteerde de partij een plan om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren.
GroenLinks speelde hiermee in op een passage in de Europese Grondwet over het recht op
schone lucht voor iedere burger in Europa. 68
3.2.3 Opmerkelijke uitspraken
In de aanloop naar het referendum over de Grondwet deden voorstanders van de Grondwet
opmerkelijke uitspraken:
CDA-minister Piet Hein Donner van Justitie: “Wie op 1 juni tegen de Europese
Grondwet stemt, stemt voor een vergrote kans op oorlog in Europa.” 69
CDA-minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken: “Een nee tegen de Europese
Grondwet leidt tot een economische dip.’ 70
Redactie (14 mei 2005). Kabinet voert campagne op voor Grondwet. Nrc.nl. Geraadpleegd op 25
november 2013,
http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/het_nederlandse_referendum/article1863655.ece
67 PvdA Utrecht (18 mei 2005). Utrecht gaat Europees: campagne Europese Grondwet. PvdA.nl.
Geraadpleegd op 8 december 2013,
http://utrecht.pvda.nl/2005/05/18/utrecht-gaat-europees-campagne-europese-grondwet/
68 Elsevier (5 mei 2005). GroenLinks weinig origineel in ja-campagne. Elsevier.nl. Geraadpleegd op 8
december 2013,
http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/achtergrond/2005/5/GroenLinks-weinig-origineel-in-jacampagne-ELSEVIER030028W/
69 Elsevier (18 april 2005). Donner: kans op oorlog bij nee-stem Grondwet. Elsevier.nl. Geraadpleegd
op 24 november 2013,
http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2005/4/Donner-kans-op-oorlog-bij-nee-stemGrondwet-ELSEVIER027447W/
70 Elsevier (18 mei 2005). Bot: Nee tegen Grondwet leidt tot dip economie. Elsevier.nl. Geraadpleegd
op 24 november 2013,
http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/achtergrond/2005/5/Bot-Nee-tegen-Grondwet-leidt-tot-dipeconomie-ELSEVIER031670W/
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D66-minister Laurens-Jan Brinkhorst van Economische Zaken: “Op den duur gaat
in Nederland dan het licht uit en dan zetten we ons land op slot.” 71
Veel kiezers vonden deze uitspraken ongefundeerd. Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid,
beschuldigde Donner ervan dat hij campagne voerde door “bangmakerij”. 72

3.3 Beïnvloeding door de tegenstanders
De tegenstanders van de Grondwet, de SP, ChristenUnie en SGP, hebben ook op
verschillende manieren geprobeerd de burger in zijn keuze te beïnvloeden. Deze partijen
voerden, niet zoals de regering, gezamenlijk campagne, maar zij voerden per partij
campagne. De SP domineerde in de campagne van de tegenstanders.
3.3.1 Beïnvloeding door de SP
De SP was toonaangevend in de campagne van de tegenstanders. De partij dook overal op in
de media, organiseerde debatten en leden van de SP deelden in het land folders en kranten
uit om burgers ervan te overtuigen om tegen de Grondwet te stemmen. De partij stelde een
‘Top-10 van bedenkingen tegen de Grondwet’ op waarin de SP haar bedenkingen ten aanzien
van de Grondwet kort maar krachtig uiteenzette. 73 Ook werden er geluidsfragmenten
gemaakt waarin men de Grondwet resoluut afwees. Deze fragmenten konden burgers
downloaden. 74
Volgens Harry van Bommel, Tweede Kamerlid voor de SP, lag het succes van de campagne
van de SP in het vroege begin van hun campagne:
‘We hebben onze campagne heel vroeg gepland en we hebben het georganiseerd door een
campagneteam en een budget. Als je dingen goed en van tevoren plant, kun je tijd heel goed
gebruiken, maar je kunt vooral efficiënt werken. Dat is de opzet die wij gekozen hebben en
die is inderdaad zeer succesvol gebleken.’
3.3.2 Beïnvloeding door de ChristenUnie
De ChristenUnie voerde campagne door middel van een brochure en campagnefolder. In
april 2005 bracht de ‘Groen van Prinsterer Stichting’, het wetenschappelijk instituut van de
ChristenUnie, de brochure ‘Een gemiste kans voor Europa’ uit. Deze brochure was
geschreven door Eimert van Middelkoop, Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie, en andere
leden van de ChristenUnie. In deze brochure werd uitgelegd waarom de partij een
tegenstander was van de Europese Grondwet. 75
Giebels, Robert, Kalse, Egbert, Versteegh, Kees (4 juni 2005). Als we het nou maar beter uitleggen.
Nrc.nl. Geraadpleegd op 24 november 2013,
http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/het_nederlandse_referendum/article1865118.ece
72Politieke redactie (20 april 2005). Bot na uitspraken Donner: ‘Geen oorlog na afwijzen EU-grondwet’
Nrc.nl. Geraadpleegd op 25 november 2013,
http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/europese_conventie_en_grondwet/article1862536.
ece
73 SP(Onbekend). Referendum Europese Grondwet: Weet waar je ja tegen zegt. SP.nl. Geraadpleegd op
8 december 2013,
71

http://www.sp.nl/nieuws/actie/grondwet/#10bedenkingen

SP (Onbekend). Muzikaal stemadvies Bob Fosko: 3x nee! SP.nl. Geraadpleegd op 8 december 2013,
http://www.sp.nl/nieuws/actie/grondwet/muziek/
75 RUG ( 25 maart 2013). ChristenUnie jaaroverzicht 2005. RUG.nl. Geraadpleegd op 8 december
2013,
http://dnpp.ub.rug.nl/dnpp/pp/cu/jv/2005
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Daarnaast maakte de ChristenUnie een folder waarin de voor- en nadelen van de Grondwet
werden uitgelegd. 76
3.3.3 Beïnvloeding door de SGP
De SGP was weinig zichtbaar in de campagne. De partij heeft in de weken voorafgaand aan
het referendum over de Europese Grondwet regionale bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens
deze bijeenkomsten werd voorlichting gegeven over de Grondwet en het standpunt van de
partij hierover werd verteld. 77

3.4 Fouten in de campagne
In de campagne voorafgaand aan het referendum over de Europese Grondwet ging veel fout.
Er waren veel verbeterpunten. Deze waren vooral te vinden in het kamp van de voorstanders.
Het nee-kamp, met de SP voorop, was veel eerder begonnen met campagnevoeren. De
voorstanders werden daardoor gedwongen om defensief en daarmee negatief campagne te
voeren. 78 Daarnaast hadden veel ministers geen zin om campagne te voeren voor een
referendum dat het parlement had bedongen. Zo zei toenmalig minister van Financiën Gerrit
Zalm dat hij “niet van folderen hield”.79
De communicatie over de Europese Grondwet naar de burger toe was gebrekkig. Het
informatiemateriaal dat aan de burger verstrekt werd, was ontoegankelijk. Zo waren er veel
klachten over de folder die was gemaakt door de Referendumcommissie. Men had kritiek op
de niet- aansprekende lay-out van de folder, maar er was nog meer kritiek op de inhoud. De
inhoud zou te ingewikkeld en te lang zijn voor de meeste Nederlanders. In een later verslag
dat de Referendumcommissie van haar werkzaamheden maakte, gaf men toe dat de
“objectieve samenvatting” slecht was ontvangen door Nederland, maar dat de kritiek verder
“overigens vooral veelal voorspelbaar is”. 80 De communicatie over de Europese Grondwet
kon dus beter. Veel burgers vonden dat zij te weinig wisten over de Grondwet om een keuze
te maken tijdens het referendum. Door beter informatiemateriaal kon deze ‘drempel’
misschien worden weggewerkt. Gezien de uitslag van het referendum, zou dit ten goede
komen aan de voorstanders van de Grondwet.

ChristenUnie (Onbekend). ChristenUnie.nl. Europese grondwet folder. Geraadpleegd op 8 december
2013,
http://www.christenunie.nl/l/library/download/f98nxmOQPj30r_a_kOQ53v4idr-a7FJRzcI/folder_nee_campagne_christenunie.pdf
77 Smit, Peter (25 maart 2005). ‘Campagne’ Europese Grondwet. Digibron.nl. Geraadpleegd op 6
januari 2013,
http://www.digibron.nl/search/detail/012d765afe561de6011356b3/campagne-europese-grondwet
78 Giebels, Robert (31 mei 2005). Ja-campagne werd dubbele nee- campagne. Nrc.nl. Geraadpleegd op
24 november 2013,
http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/het_nederlandse_referendum/article1864746.ece
79 Giebels, Robert, Kalse, Egbert, Versteegh, Kees (4 juni 2005). Als we het nou maar beter uitleggen.
Nrc.nl. Geraadpleegd op 24 november 2013,
http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/het_nederlandse_referendum/article1865118.ece
80 Redactie (14 september 2005). Referendumcommissie trekt lessen uit verloop Nederlands
referendum. Montesquieu-Instituut.nl. Geraadpleegd op 25 november 2013,
http://www.montesquieuinstituut.nl/id/vh3vntriluqm/nieuws/referendumcommissie_trekt_lessen_uit?ctx=vgvqpnqs5qbn
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Tenslotte ging de campagne van de voorstanders niet over de inhoud van de Grondwet. Men
wist niet hoe de campagne van de voorstanders moest worden aangepakt. 81 Dit kan enigszins
verklaard worden door het ontbreken van ervaring met referenda. Dit beaamde Mark
Verheijen, Tweede Kamerlid voor de VVD, in ons interview: “De voorstanders hadden geen
enkel idee welke toon ze aan moesten slaan. Ze wisten niet of ze mensen nou op de inhoud
mee moesten nemen, op hun eigen belang of op angstbeelden.” 82

3.5 Conclusie
Nederlandse politici hebben op verschillende manieren geprobeerd om de burger te
beïnvloeden in zijn keuze. Dit heeft men gedaan door campagne te voeren. Het ja-kamp was
verdeeld in de regeringspartijen en de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. Het nee-kamp,
bestaande uit SP, ChristenUnie en SGP, was verdeeld in links en rechts. De campagne
bestond van de voorstanders bestond uit informatiemateriaal, zoals folders, en het doen van
opmerkelijke uitspraken in de media. In de campagne van de tegenstanders domineerde de
SP. Deze partij organiseerde bijeenkomsten en debatten, beschikte over genoeg
foldermateriaal en geluidsfragmenten. De christelijke partijen, ChristenUnie en SGP, waren
weinig zichtbaar in de campagne. De campagne van de voorstanders kende veel fouten. De
slechte campagne is voornamelijk te wijten aan de late start en de verkeerde aanpak, aan de
slechte communicatie naar de burger toe en de daarmee slechte voorlichting over de
Grondwet. Verbeterpunten waren onder andere te vinden op het gebied van communicatie.
Onwetendheid over de inhoud van de Grondwet werd na het referendum gezien als een van
de redenen om tegen de Grondwet te stemmen.

van den Boogaard, Raymond (19 mei 2005). Vrees komt uit: campagne gaat niet over Grondwet.
Nrc.nl. Geraadpleegd op 25 november 2013,
http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/het_nederlandse_referendum/article1863895.ece
82 Bijlage 1.3: Interview VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen
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4. Wat was de uitslag van het Nederlandse referendum in
2005?
De uitslag van het referendum en de bijbehorende verdeling zullen wij bepalen aan de hand
van de volgende punten:
4.1 Inleiding
4.2 De uitslag van het referendum
4.3 De reacties op de uitslag van het referendum
4.4 De uitslag op verschillende manieren geïnterpreteerd
4.5 Wat valt er af te leiden uit de uitslag?
4.6 Conclusie

4.1 Inleiding
Nadat er door verschillende partijen campagne was gevoerd, werd op 1 juni 2005 het
referendum over de Europese Grondwet gehouden. Nederland stemde op die dag met een
ruime meerderheid tegen de Grondwet.

4.2 De uitslag van het referendum
De uitslag van het referendum was een duidelijk ‘nee’ voor de Europese Grondwet. 61,54%
van de stemmen was tegen het referendum. 83 Het opkomstpercentage was 63,3%84 en dit
percentage werd beschouwd als zeer hoog.

4.3 De reacties op de uitslag van het referendum
Na de uitslag maakte premier Balkenende namens het kabinet de teleurstelling bekend, maar
hij gaf ook aan dat de uitslag duidelijk maakte wat Nederland wilde. Ondanks dat het
referendum adviserend was, werd de Europese Grondwet door Nederland verworpen.85
Het hoge opkomstpercentage, 63,3%, was erg belangrijk voor de waarde die er aan de uitslag
gehecht kon worden. Partijen als de PvdA en het CDA hadden namelijk toegezegd dat ze zich
niet gebonden zouden voelen aan de uitslag van het referendum als de opkomst minder dan
30% zou zijn.86
Geert Wilders, destijds een onafhankelijk Tweede Kamerlid, diende naar aanleiding van de
uitslag een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. Hij vond dat het kabinet de eer aan
zichzelf moest houden en moest opstappen. Hij vindt dit omdat de Nederlandse burgers zo

Europa.Nu (1 juni 2005). Referendum over EU-grondwet in Nederland. Europa.Nu.nl.
Geraadpleegd op 7 november 2013,
http://www.europa-nu.nl/id/vgvqpnqs5qbn/referendum_over_eu_grondwet_in_nederland
84 Europa.Nu (1 juni 2005). Referendum over EU-grondwet in Nederland. Europa.Nu.nl.
Geraadpleegd op 7 november 2013,
http://www.europa-nu.nl/id/vgvqpnqs5qbn/referendum_over_eu_grondwet_in_nederland
85 Parlement (Onbekend). Uitslag referendum Europese Grondwet. Parlement & Politiek.
Geraadpleegd op 7 november 2013,
http://www.parlement.com/id/vhnnmt7kvzzb/uitslag_referendum_europese_grondwet
86 Europa.Nu (1 juni 2005). Referendum over EU-grondwet in Nederland. Europa.Nu.nl.
Geraadpleegd op 7 november 2013,
http://www.europa-nu.nl/id/vgvqpnqs5qbn/referendum_over_eu_grondwet_in_nederland
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duidelijk ‘nee’ hebben gestemd, terwijl het kabinet voor was.87 Deze motie werd niet gesteund
door een brede Kamermeerderheid, want de motie kreeg alleen een stem van Wilders zelf.
Het kabinet vond het ook niet nodig om vanwege de uitslag op te stappen.88

4.4 De uitslag op verschillende manieren geïnterpreteerd
In bijlage 2 staan de uitslagen van het referendum per provincie vermeld. In deze grafieken is
te zien dat in de provincies Utrecht en Noord-Brabant meer dan 40% van de bevolking voor
de Grondwet stemde, terwijl in de provincies Zeeland en Flevoland de meeste mensen tegen
de Grondwet stemden.89 Utrecht en Noord-Brabant zijn gebieden die ook grotendeels buiten
de bible belt vallen. Dit is een belangrijk gegeven, omdat de christelijke partijen CU en SGP
tegen de Grondwet waren. Op de bible belt wonen veel orthodoxe christenen en zij stemmen
veelal op één van deze partijen. Waarschijnlijk hebben deze burgers het stemadvies van deze
twee partijen overgenomen. Het is aannemelijk dat er daarom op de bible belt meer burgers
tegen de Europese Grondwet hebben gestemd dan in andere gebieden in Nederland.
In de afbeelding met het stemgedrag van Nederlanders tijdens het referendum is ook te zien
dat in de bible belt een groter percentage burgers tegen de Grondwet heeft gestemd dan in
het overige gedeelte van Nederland. Op deze afbeelding is ook te zien dat er overwegend in
het zuidwesten van het land een aantal gemeentes waren waar het merendeel van de
inwoners tegen de Grondwet hebben gestemd.90 Opvallend is dat mensen die een lager
huishoudinkomen hebben, lager opgeleid zijn en/of in de arbeidsklasse vallen, procentueel
vaker ‘nee’ hebben gestemd.91 Verder stemden jongeren vaker tegen de Grondwet dan
ouderen.92

4.5 Conclusie
Opvallend aan de uitslag van het referendum is dat burgers die wonen in de bible belt en in
arbeidersgemeenten vaker ‘nee’ hebben gestemd dan mensen buiten dit gebied of mensen die
in rijkere gemeenten wonen.93 Als wij kijken naar ons eigen onderzoek door middel van een
enquête, zien wij ook terug dat mensen in de bible belt vaker tegen de Grondwet stemden dan
mensen uit andere gebieden. Burgers uit het westen van Nederland stemden vaker ‘ja’. Ons
onderzoek is door het geringe aantal geënquêteerden natuurlijk niet representatief, maar de
uitslag van onze enquête komt wel overeen met de verwachtingen.94

Redactie (1 juni 2005). Wilders: Kabinet moet eer aan zichzelf houden. Elsevier.nl. Geraadpleegd op
30 januari 2014,
http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/nieuws/2005/6/Wilders-Kabinet-moet-eer-aan-zichzelfhouden-ELSEVIER033934W/
88 Parlement (Onbekend). Uitslag referendum Europese Grondwet. Parlement & Politiek.
Geraadpleegd op 7 november 2013,
http://www.parlement.com/id/vhnnmt7kvzzb/uitslag_referendum_europese_grondwet
89 Bijlage 2: Uitslagen van het referendum
90 Bijlage 2: Uitslagen van het referendum
91
Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 186
92
Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 185
93
Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 185
94 Bijlage 4: Uitslagen van de enquête
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5. Welke directe argumenten geven Nederlanders voor hun
keuze met betrekking tot de Europese Grondwet?
De directe argumenten van de Nederlanders voor hun keuze met betrekking tot de Europese
Grondwet zullen wij bepalen aan de hand van de volgende punten:
5.1 Inleiding
5.2 De voor- en tegenargumenten met betrekking tot de Europese Grondwet
5.3 De redenatie achter de argumenten van de burgers
5.3.1 De redenatie achter het ‘ja’ van de burgers
5.3.2 De redenatie achter het ‘nee’ van de burgers
5.4 Conclusie

5.1 Inleiding
Nederland heeft door het hoge opkomstpercentage en het hoge percentage tegenstemmers in
het referendum duidelijk zijn mening laten horen. Maar wat zijn de achterliggende
argumenten van de burgers geweest om voor of tegen de Europese Grondwet te stemmen?

5.2 De voor- en tegenargumenten met betrekking tot de Europese
Grondwet
De volgende argumenten zijn samengesteld door onderzoek op sites en in andere
verschillende media. Veel argumenten zijn afgeleid uit deze bronnen en deze argumenten
hebben wij ook gebruikt voor het maken van een enquête voor ons onderzoek.
Voorargumenten
Een belangrijk argument om voor de Grondwet te stemmen was de noodzakelijkheid van
Europese samenwerking in de aanpak van grensoverschrijdende problemen. Daarnaast zou
de Grondwet voor een betere samenwerking tussen de EU-lidstaten zorgen. Ook zou de
Grondwet positief uitwerken voor de Europese eenwording. Een ander veelgehoord argument
om voor de Grondwet te stemmen was dat Europa zo beter besluiten zou kunnen nemen en
dat er een grotere besluitvorming zou komen. Sommige mensen verwachtten dat de
Grondwet zou leiden tot meer vrede en veiligheid en dat deze ervoor zou zorgen dat de positie
van de Europese Unie in de wereld zou worden versterkt. Tenslotte zouden de rechten van de
burgers beter beschermd worden door de Grondwet. Dit zou met name gelden voor burgers
van landen die net waren toegetreden tot de Europese Unie.95
Tegenargumenten
Een belangrijk argument om tegen te stemmen was de hoeveelheid geld die elk jaar naar de
Europese Unie ging. Ook vreesde men dat door de Grondwet buitenlanders de banen van
Nederlanders zouden innemen. Daarnaast was men bang voor het verliezen van de
Nederlandse identiteit; Nederland zou té Europees worden. Ook zou Nederland door
invoering van de Grondwet macht moeten doorgeven aan Brussel en hierdoor zou ons land
minder onafhankelijk worden in het nationaal bestuur. De Grondwet zou een
‘ondemocratisch’ Europa vastleggen.96 Men dacht ook dat de Europese Grondwet boven de
Alles op een rij (Onbekend). Tien argumenten voor en tien argumenten voor de Europese Grondwet.
Alles op een rij.nl. Geraadpleegd op 8 november 2013,
http://www.allesopeenrij.nl/article.php?aid=823
96 Alles op een rij (Onbekend). Tien argumenten voor en tien argumenten tegen de Europese
Grondwet. Alles op een rij.nl. Geraadpleegd op 8 november 2013,
http://www.allesopeenrij.nl/article.php?aid=823
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Nederlandse wet zou komen te staan.97 Tenslotte zou de Europese Grondwet zorgen voor
meer marktwerking (de vrijemarkteconomie). Dit zou ook gelden voor de zorg en het
onderwijs.98 Ook voor deze argumenten geldt dat ze deels zijn verwerkt in de enquête die wij
hebben gehouden.

5.3 De redenatie achter de argumenten van de burgers
De Europese Grondwet joeg de ene Nederlander angst aan, terwijl de ander er juist een veilig
gevoel van kreeg. De ene burger vond een minister van Buitenlandse Zaken van de EU
belachelijk en de andere burger leek het juist wel handig. Wat zat er achter de argumentatie
van de burger?

5.3.1 De redenatie achter het ‘ja’ van de burgers
De burgers die voor de Grondwet hebben gestemd dachten veelal in een meer internationaal
verband dan de tegenstemmers. Ook lieten zij in hun keuze economische redenen (meer)
meewegen. Burgers die dachten dat de welvaart zou toenemen door meer Europese
integratie, stemden vaker voor de Grondwet.99 Ze zagen de positieve gevolgen van de
Grondwet. Deze burgers hebben waarschijnlijk gedacht aan de export en het belang van
Europa voor Nederland. 100 Ook dachten deze mensen aan grensoverschrijdende problemen.
De Grondwet gaf hun een gevoel van veiligheid.101 Deze mensen zijn, zoals in de vorige
deelvraag is geconstateerd, vaker hoger opgeleid.102 Deze burgers zagen Europa minder als
een dreiging dan tegenstemmers. Zij zagen veelal de nieuwe perspectieven die Europa bood.
Het kabinet had zich in de aanloop naar 1 juni 2005 positief opgesteld tegenover de
Grondwet en mensen die het kabinet steunden, hebben waarschijnlijk eerder voor gestemd
dan tegenstanders van het kabinet. Toch heeft deze laatste constatering op heel veel burgers
geen betrekking. Uit ons eigen onderzoek is dit ook gebleken. Het grootste deel van de
geënquêteerden stemde voor de Grondwet, omdat zij voor stimulering van Europese
eenwording waren. De op één na meest genoemde reden is de verbeterde aanpak van
grensoverschrijdende problemen. Het kleinste percentage geënquêteerden stemde voor de
Grondwet, omdat hun politieke partij voor de Grondwet stemde.103 De enquête is niet
representatief, maar de uitslag kan goed worden verklaard met de eerder genoemde
constateringen uit het literatuuronderzoek.
De campagne van de voorstanders van de Europese Grondwet was, zoals eerder vermeld, niet
succesvol. Dit is een mogelijke verklaring voor het feit dat veel mensen niet hebben gestemd
met de visie van de politieke partij van hun voorkeur in hun achterhoofd.

Europese Grondwet (Onbekend). Argumenten tegen de grondwet. Europese-grondwet.nl.
Geraadpleegd op 8 november 2013,
http://www.europese-grondwet.nl/a/referendum/argumenten-tegen.html
98 SP (Onbekend). Referendum Europese grondwet: Weet waar je ja tegen zegt. SP.nl. Geraadpleegd op
8 november 2013,
http://www.sp.nl/nieuws/actie/grondwet/#10bedenkingen
99 Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 201
100 Bijlage 1.3: Interview met VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen
101 Redactie (1 juni 2005). Massaal ‘nee’ tegen Europese Grondwet. Volkskrant.nl. Geraadpleegd op 4
januari 2014,
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/666664/2005/06/01/Massaal-neetegen-Europese-grondwet.dhtml
102
Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 186.
103 Bijlage 4: Uitslagen van de enquête
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De geënquêteerden vonden de Europese eenwording en aanpak van grensoverschrijdende
problemen wel belangrijk. Deze constatering is terug te leiden naar het bewustzijn van de
internationale belangen. Er waren destijds burgers die dachten dat de welvaart zou toenemen
bij meer Europese integratie en deze burgers hebben vaker voor de Europese Grondwet
gestemd. De mensen die voor de Grondwet hebben gestemd waren dus veelal bezig met de
belangen die Nederland had bij Europese integratie. De uitslag van onze enquête is dus in
grote mate een afspiegeling van het literatuuronderzoek.

ARGUMENTEN VOOR DE GRONDWET
Versterking van de positie van de Europese Unie in de wereld.
Stimulering van de Europese eenwording.
De politieke partij waar ik op stemde was voor de Grondwet.
Verbetering van de bescherming van de rechten van Europese burgers.
Om economische redenen.
Verbetering van de aanpak van (grensoverschrijdende) problemen.

15%

24%

9%
37%
12%
3%

5.3.2 De redenatie achter het ‘nee’ van de burgers
Opvallend in onze interviews met politici (Sophie In ’t Veld, Harry van Bommel en Mark
Verheijen) was dat zij het allen hadden over de alom aanwezige ontevredenheid van
Nederlanders over Europa. Sophie In ’t Veld, Europarlementariër voor D66, zei dat de vraag
in het referendum op 1 juni niet veel had uitgemaakt, omdat de Nederlanders toch tegen
zouden stemmen, ongeacht de vraag. 104 Volgens Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid,
waren de burgers boos dat er zonder invloed van burgers beslissingen over Europa werden
gemaakt. Ook noemde hij de onvrede over de snelle uitbreiding van de EU en de Nederlandse
onbekendheid met referenda in vergelijking met andere landen waar al eerder referenda
werden gehouden, zoals Ierland. 105 De onvrede van de Nederlander heeft volgens hem zeker
meegewerkt in het ‘nee’ op 1 juni 2005. Volgens hem wilden de burgers meer democratie in
de EU en wilden ze dat er minder boven hun hoofd werd geregeld.106 Een ander veelgehoorde
redenatie was dat de Europese Grondwet een te groot document was voor de burgers om te
kunnen bevatten. Als burgers hoorden dat er iets in de Grondwet stond waar ze het oneens
Bijlage 1.1: Interview met D66 Europarlementariër Sophie In ’t Veld
Bijlage 1.2: Interview met SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel
106 Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 77
104
105
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mee waren, redeneerden ze dat ze tegen de Grondwet waren.107 Omdat de Grondwet een
document was dat verschillende (bestaande) verdragen bij elkaar voegde, waren er veel
punten waarop mensen het oneens konden zijn.
Volgens Mark Verheijen, Tweede Kamerlid voor de VVD, zou er nog iets meegespeeld
kunnen hebben in het ‘nee’ van Nederland. Drie dagen voordat Nederland ging stemmen over
de Europese Grondwet , had Frankrijk al ‘non’ gestemd. De Nederlanders zagen dat er na drie
dagen nog geen rellen waren uitgebroken en dat de angstbeelden die sommige Nederlandse
politici hadden geschetst dus niet per se juist waren.108 Ook was het zo dat er geen grote
consequenties zouden zijn als Nederland ‘nee’ zou stemmen. Frankrijk had immers de
Grondwet al geblokkeerd door tegen te stemmen. 109 Het belangrijkste argument van
Frankrijk om tegen te stemmen was de marktliberalisering die in de ogen van de Fransen te
ver doorschoot.110 Toch is het de vraag of de Nederlandse kiezer zich heeft laten beïnvloeden
door het Franse ‘nee’ drie dagen eerder. In de peilingen is dit namelijk niet duidelijk aan te
tonen.111
Verder blijkt uit peilingen dat mensen met een lager opleidingsniveau en/of lager
huishoudinkomen procentueel vaker tegen de Grondwet stemden dan mensen met een hoger
opleidingsniveau (hbo/wo) en een hoger huishoudinkomen.112
Ook mensen die afhankelijk waren van sociale zekerheid hebben procentueel vaker tegen de
Grondwet gestemd. Voor deze mensen voelde de Europese eenwording dreigender aan.113

ARGUMENTEN TEGEN DE GRONDWET
Verlies van de Nederlandse identiteit.
Machtsverlies aan de Europese Unie.
Te veel Nederlands geld naar de Europese Unie.
De politieke partij waar ik op stemde was tegen de Grondwet.
Andere reden.

15%
10%
8%
38%

Bijlage 1.4: Interview met Professor Europees Recht L.W. Gormley
Bijlage 1.3: Interview met VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen
109 Bijlage 1.4: Interview met Professor Europees Recht L.W. Gormley
110 Voermans, W.J.M. (gehele boek onder redactie van: ten Napel, H.-M.Th.D. en Voermans, W.J.M.)
(2005). De betekenis van de Europese Grondwet voor de Nederlandse staatsinstellingen, Kluwer
Deventer, pagina 95
111 Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 156
112
Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 189
113
Aarts, K en van der Kolk, H (2005). Nederlanders en Europa, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam,
pagina 201
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De voornaamste argumenten die de tegenstemmers van de Grondwet in onze enquête gaven,
waren het machtsverlies aan de Europese Unie en het verlies van de Nederlandse identiteit.
Ons onderzoek is niet representatief, maar de uitkomst van de enquête klopt grotendeels met
ons literatuuronderzoek.
Daarnaast bleek dat een groter deel van de mensen tegen de Grondwet gestemd heeft, omdat
de partij waarop ze stemden tegen de Grondwet was, ten opzichte van mensen die vanwege
de partij waarop ze stemden voor de Grondwet hebben gestemd.114 Dit is goed te verklaren
door te kijken naar de campagnes van het ja-kamp en het nee-kamp in de politiek.
De politieke partijen die tegen de Grondwet waren, brachten het partijstandpunt veel beter
over op de burgers dan de partijen die positief tegenover de Grondwet stonden. De campagne
tegen de Grondwet was een succes115. Dit kan een reden geweest zijn voor onze
geënquêteerden om het standpunt van een politieke partij te volgen. De slechte campagne
van de voorstanders van de Grondwet heeft mogelijk ook zijn invloed gehad op de blanco
stemmers. De mensen die blanco hebben gestemd tijdens het referendum, gaven in onze
enquête aan dat zij te weinig kennis hadden van de Grondwet om een keuze te maken.116 Dit
is mogelijk te wijten aan de slechte informatievoorziening tijdens de campagne voor de
Grondwet.
Er is een verklaring voor het feit dat het machtsverlies en het verlies van de Nederlandse
identiteit de voornaamste redenen waren voor de geënquêteerden om tegen de Grondwet te
stemmen. Zoals eerder vermeld zagen de burgers de Europese Grondwet als een bedreiging.
Machtsverlies en verlies van de nationale identiteit vormden oorzaken voor het bedreigende
gevoel van burgers.
In onze enquête werden ook andere redenen opgegeven. Sommige burgers vonden dat er te
veel geld naar de Europese Unie moest worden afgedragen. In onze enquête is vaak het vakje
‘Andere reden’ aangekruist. Dit is te verklaren met het feit dat er vanuit de media veel
verschillende argumenten werden aangedragen tegen de Grondwet en dat deze argumenten
zeer uiteenliepen. Veel van deze argumenten waren gebaseerd op gevoel of op kleine passages
uit de Grondwet. Een voorbeeld van zo’n argument is het ontbreken van een bepaling die de
joods-christelijke cultuur erkent.117
Uit ons literatuuronderzoek werd duidelijk dat de Grondwet erg lang en vooral complex was
en dat dit één van de redenen is geweest dat burgers het vaak niet eens zijn geweest met één
van de vele onderdelen van de Grondwet. Hierdoor zijn veel argumenten tegen de Grondwet
te noemen. Al met al is onze enquête-uitslag dus een afspiegeling van ons
literatuuronderzoek.

5.4 Conclusie
Burgers hebben tijdens het referendum hun gevoel over Europa mee laten wegen in hun
keuze.118 Er waren verschillende argumenten en daarbij horende motivaties, maar de meeste
mensen zagen Europa óf als een kans óf als een bedreiging. Er speelden meerdere factoren
mee en de burgers hebben niet alleen gekozen vanwege de inhoud van de Europese
Grondwet. De (slechte) informatievoorziening heeft ook het stemgedrag van burgers
beïnvloed.
Bijlage 4: Uitslagen van de enquête
Bijlage 1.2: Interview met SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel
116 Bijlage 4: Uitslag van de enquête
117 Bijlage 4: Uitslag van de enquête
118 Noties (Onbekend). Europees Referendum 31 mei 2005. Noties.nl. Geraadpleegd op 4 januari 2014,
https://www.noties.nl/peil.nl/
114
115
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6.Wat waren de gevolgen van de verwerping van de Europese
Grondwet en wat is het toekomstperspectief?
De gevolgen van de verwerping van de Europese Grondwet en het toekomstperspectief zullen
wij bepalen aan de hand van de volgende punten:
6.1 Inleiding
6.2 Inhoud van het Verdrag van Lissabon
6.3 Overleg nieuwe Europese Grondwet
6.4 Toekomstperspectief Europese Grondwet
6.5 Conclusie

6.1 Inleiding
Op 1 juni 2005 verwierp Nederland de Europese Grondwet. Enkele dagen daarvoor had
Frankrijk de Grondwet al afgewezen. De Europese Grondwet had onder andere de
besluitvorming in de Europese Unie makkelijker moeten maken. Nu dit verdrag van tafel was
moest er worden gezocht naar een alternatief om ervoor te zorgen dat de Europese Unie goed
kon blijven functioneren. 119 De opvolger van de Europese Grondwet werd het Verdrag van
Lissabon. Dit Verdrag lijkt veel op de Europese Grondwet, maar bevat niet enkele
controversiële zaken uit de Grondwet, zoals een Europese vlag en een Europees volkslied. 120

6.2 Inhoud van het Verdrag van Lissabon
Het Verdrag van Lissabon bestaat uit oude en nieuwe verdragen. Sommige nieuwe zaken zijn
overgenomen uit de Europese Grondwet.
In het Verdrag van Lissabon krijgt het Nederlandse Parlement (Eerste en Tweede Kamer) een
sterkere rol bij de Europese besluitvorming. Ook worden in het Verdrag de voorwaarden voor
toetreding van nieuwe landen tot de Europese Unie vastgelegd. Daarnaast wordt de verdeling
van bevoegdheden tussen de Europese Unie en de lidstaten verduidelijkt. In het Verdrag van
Lissabon wordt ook gesteld over welke zaken Nederland zelf beslist en waar Europese
samenwerking noodzakelijk is.
In het Verdrag wordt ook aandacht geschonken aan klimaatverandering. Om onder andere de
opwarming van de aarde tegen te gaan wordt de Europese samenwerking versterkt.
Daarnaast zorgt het Verdrag voor samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende
criminaliteit, zoals terrorisme en drugssmokkel. Ook het buitenlands beleid van de Europese
Unie komt aan de orde in het Verdrag. Lissabon versterkt de mogelijkheden van de EU om
Rijksoverheid (Onbekend). Wat is het Verdrag van Lissabon? Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 8
december 2013,
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verdragen/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verdrag-vanlissabon.html
120 Europa hoort bij Nederland (Onbekend). Het Verdrag van Lissabon- Nieuwe spelregels voor
Europese samenwerking. Europa hoort bij Nederland.nl. Geraadpleegd op 8 december 2013,
http://www.europahoortbijnederland.nl/wp-content/uploads/2008/09/verdrag_van_lissabon.pdf
119

Pagina 34 van 113

De Europese Grondwet - De redenen achter het ‘nee’ van Nederland
een sterk gemeenschappelijk buitenlands beleid te voeren. Ook vereenvoudigt het Verdrag de
wijze waarop de Europese Unie werkt. De besluitvorming van de EU moest hierdoor beter en
sneller worden.
In het Verdrag van Lissabon wordt het Europese burgerinitiatief geïntroduceerd. 121 Dit is de
mogelijkheid om bij 1 miljoen verzamelde handtekeningen een punt op de agenda van de
Europese Commissie te krijgen. Dit burgerinitiatief stond ook in de Europese Grondwet van
2005 en behoort dus tot de nieuwe verdragen.

6.3 Overleg nieuwe Europese Grondwet
In maart 2012 werd bekend dat Duitsland opnieuw een debat wil voeren over een Europese
Grondwet. Een Europese Grondwet zou goed zijn voor het economische beleid van lidstaten.
Met een Europese Grondwet zouden lidstaten van de Europese Unie zich beter kunnen
beschermen tegen financiële problemen en de Europese Unie zou het beter kunnen opnemen
tegen opkomende economieën. Volgens de toenmalige Duitse minister van Buitenlandse
Zaken, Guido Westerwelle, is het Verdrag van Lissabon onvoldoende om de Europese
besluitvorming effectiever te maken:
“We moeten een nieuw hoofdstuk openslaan wat betreft Europese politiek. We hebben
efficiëntere beslissingsstructuren nodig. Het verdrag dat we nu hebben is goed, maar omdat
er nieuwe machtscentra in de wereld zijn gekomen, hebben we nu een grondwet nodig.” 122
Ook werd bekend dat Nederland door Duitsland uitgenodigd was om deel te nemen aan het
overleg over de Europese Grondwet. 123 De toenmalige Nederlandse minister van
Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, benadrukte dat het overleg over de Grondwet informeel
was. Volgens hem was het belangrijk dat de EU niet teveel met zichzelf bezig was, maar
vooral om zich heen keek, bijvoorbeeld naar opkomende economieën. Rosenthal vond dat de
Europese besluitvorming ook aangepast moest worden, maar volgens hem was hier geen
Europese Grondwet voor nodig. 124

6.4 Toekomstperspectief Europese Grondwet
Er wordt jaren na de afwijzing van de Europese Grondwet in 2005 dus nog steeds gesproken
over een Verdrag dat de besluitvorming in de EU moet aanpassen. Toch lopen de meningen
over een nieuwe Grondwet zeer uiteen. De Eurocrisis laat volgens sommigen zien dat er meer
Europese samenwerking nodig is om de crisis te lijf te gaan en dit in de toekomst te
voorkomen. Toch is er in veel landen een anti-Europese stemming. In verschillende landen
komen anti-Europese partijen op en bestaande partijen profileren zich steeds meer als antiEuropees. Zo kondigde de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders in november een
Rijksoverheid (Onbekend). Wat is het Verdrag van Lissabon? Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 8
december 2013,
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verdragen/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verdrag-vanlissabon.html
122 Laanen, Judith (9 maart 2012). Duitsland wil Europese grondwet voor ‘efficiëntere besluitvorming’.
Nrc.nl. Geraadpleegd op 27 december 2013,
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/09/duitsland-wil-opnieuw-debat-over-europese-grondwet/
123 Coevert, Annemarie (10 maart 2012). Nederland uitgenodigd voor overleg EU-grondwet. Nrc.nl.
Geraadpleegd op 27 december 2013,
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/10/nederland-uitgenodigd-voor-overleg-eu-grondwet/
124 Hankel, Arne (10 maart 2012). Nederland betrokken bij opstellen nieuwe EU-grondwet. Elsevier.nl.
Geraadpleegd op 27 december 2013,
http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/nieuws/2012/3/Nederland-betrokken-bij-opstellen-nieuweEU-grondwet-ELSEVIER332981W/
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samenwerking aan met het Franse Front National van Marine Le Pen. Bij de verkiezingen
voor het Europese Parlement in mei 2014 willen ze samenwerken “om er samen voor te
zorgen dat landen zelf weer mogen besluiten over hun grenzen, hun geld en hun wetten in
plaats van Brussel’, aldus Geert Wilders. 125 Ook Deense en Zweedse anti-Europese partijen
hebben nog gesproken over toetreding tot de anti-Europese alliantie van Wilders en Le Pen.
126 De komst van deze partijen en samenwerking op Europees niveau belooft geen gouden
toekomst voor een nieuwe Europese Grondwet.
Ook de politici die wij hebben geïnterviewd zien het somber in voor de Europese Grondwet.
Volgens Tweede Kamerlid Harry van Bommel van de SP is er in de nabije toekomst geen
draagvlak voor een nieuwe Europese Grondwet:
“Ik zie daar helemaal geen mogelijkheden toe in de komende jaren, ook niet onder
voorwaarden. Sterker nog, voor verdere ontwikkeling van Europa geldt dat de Eurocrisis
eerst moet worden opgelost. De Eurocrisis is zo ingrijpend en raakt mensen zo scherp dat je
verdere ontwikkeling van Europa wel kunt vergeten als dat niet wordt opgelost.” 127
Ook VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen ziet geen toekomst in een nieuwe Europese
Grondwet:
“Volgens mij moet men nooit meer aan een Europese Grondwet beginnen. Het idee van een
Grondwet moet men loslaten. We moeten altijd zorgen dat het Verdrag functioneel is, dat het
werkt waarvoor we het nodig hebben. Dat hoeft nooit meer via een Grondwet. Dat willen
mensen niet, dat sluit niet aan bij de belevingswereld van mensen. Dat moeten we niet
willen.” 128
D66 Europarlementariër Sophie In ’t Veld vindt het lastig om in te schatten of Nederland
klaar is voor een nieuwe Europese Grondwet.
“Ik denk dat ik daar nu nog niets over kan zeggen. Het is een ontwikkeling en het is moeilijk
te zeggen hoe die ontwikkeling zal aflopen. “ 129

6.5 Conclusie
Nadat de Europese Grondwet in 2005 door Frankrijk en Nederland was verworpen, werd
gezocht naar een alternatief dat de besluitvorming in de Europese Unie eenvoudiger moest
maken. Dit alternatief vond men in het Verdrag van Lissabon uit 2007. Dit Verdrag bestaat
uit oude en nieuwe verdragen en bevat zaken uit de Europese Grondwet, zoals het
burgerinitiatief. Het debat over een nieuwe Europese Grondwet werd in 2012 weer geopend
door Duitsland. Een Europese Grondwet zou moeten zorgen voor instrumenten om de
financiële crisis aan te pakken en om de besluitvorming in de EU gemakkelijker te maken.
Toch zal een nieuwe Europese Grondwet niet zonder problemen worden aangenomen. De
Eurocrisis, het heersende anti-Europese sentiment en de komst en samenwerking van antiEuropese partijen maken overleg over een nieuwe Europese Grondwet niet makkelijker.

van den Berg, Marjan (13 november 2013). PVV en Front National: samen tegen Europa. Bnr.nl.
Geraadpleegd op 5 februari 2014,
http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/306985-1311/pvv-en-front-national-samen-tegen-europa
126
Redactie (14 november 2013). Rechtse partijen Denemarken en Zweden ruziën om Le Pen.
Volkskrant.nl. Geraadpleegd op 5 februari 2014,
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3544747/2013/11/14/Rechtse-partijenDenemarken-en-Zweden-ruzien-om-Le-Pen.dhtml
127 Bijlage 1.2: Interview SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel
128 Bijlage 1.3: Interview VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen
129 Bijlage 1.1: Interview D66 Europarlementariër Sophie In ‘t Veld
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Ook de politici die wij hebben geïnterviewd zien belemmeringen voor de invoering van een
nieuwe Europese Grondwet: de Eurocrisis, de heersende anti-Europese stemming en de
onwil bij burgers voor een Europese Grondwet. Ook zij verwachten geen gouden toekomst
voor een nieuwe Europese Grondwet.

Pagina 37 van 113

De Europese Grondwet - De redenen achter het ‘nee’ van Nederland

Eindconclusie
In dit profielwerkstuk wilden wij antwoord krijgen op onze hoofdvraag: Welke redenen lagen
ten grondslag aan het Nederlandse ‘nee’ voor de Europese Grondwet?
In het begin van ons onderzoek naar de Europese Grondwet hebben wij ontdekt dat de
Grondwet voornamelijk een herschikking was van voorgaande verdragen, maar dat er ook
een aantal nieuwe maatregelen in stonden beschreven. Deze maatregelen hadden voor
Nederland, maar ook in internationaal verband gevolgen. De Europese Grondwet zou
gevolgen hebben gehad op het gebied van het constitutionele vlak, omdat de Grondwet sprak
over een Europese vlag en een Europees volkslied. De Grondwet had ook gevolgen voor de
institutionele structuur en de besluitvorming. Nationale parlementen zouden bij invoering
van de Grondwet meer invloed krijgen in de beleidsformatie van de Europese Unie. Ook zou
de Europese Grondwet een verkleining van de Europese Commissie tot gevolg hebben gehad.
Op deze manier zou de Europese Commissie de gehele Europese Unie moeten
vertegenwoordigen in plaats van individuele lidstaten. Ook het percentage voor aanname van
een voorstel van een minister zou worden gewijzigd door de Grondwet. Burgers kregen door
de Grondwet het recht om in principe alle documenten van de EU in te zien. Ook bevatte het
een petitierecht voor burgers van EU-lidstaten. Het opheffen van het vetorecht zou voor
Nederland een belangrijk gevolg zijn van invoering van de Europese Grondwet. Dit zou in de
toekomst de invloed van kleine lidstaten, zoals Nederland, kunnen beperken. In plaats van
het vetorecht zou er een stelsel komen op basis van meerderheidsbesluit. Tenslotte zou de
Europese Unie door de Grondwet op meer terreinen bevoegdheden krijgen. Nederland zou op
bepaalde vlakken dus bevoegdheden afstaan.
Op internationaal niveau zou de Europese Grondwet vooral gevolgen van symbolische
waarde hebben gehad. De EU zou door de Grondwet juridische persoonlijkheid krijgen en
enkele constitutionele elementen invoeren, zoals een Europese vlag en een Europees
volkslied. Daarnaast zouden verschillende instellingen van de Europese Unie andere taken
krijgen. De Raad van Ministers en de Europese Raad zouden een vaste voorzitter krijgen. De
Raad van Ministers kreeg door deze wijziging een soort Minister van Buitenlandse Zaken. Al
deze maatregelen zouden er toe leiden dat de EU een ander karakter zou krijgen tegenover
landen buiten de Unie. De Europese Unie zou meer het karakter van een natie krijgen. De
Grondwet zou geen grote gevolgen hebben voor de Europese beleidsvoering. Voornamelijk de
officiële benamingen en functies in de Unie zouden veranderen door de Europese Grondwet.
In ons literatuuronderzoek kwamen wij erachter dat veel politieke partijen in Nederland
moeite hadden met het bepalen van een standpunt ten aanzien van de Europese Grondwet.
Voorstanders van de Grondwet waren de regeringspartijen, CDA, VVD en D66, en de
oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. De voorstanders benadrukten vooral de aspecten die
bij hun eigen politieke partij pasten. Zij haalden de nationale soevereiniteit aan als reden om
voor de Europese Grondwet te stemmen. De beperking van de Europese macht die volgens
hun was opgenomen in de Grondwet, zagen zij als een groot voordeel. Het nee-kamp bestond
uit de SP, de ChristenUnie en SGP. Deze partijen benadrukten het machtsverlies voor
Nederland. Zij benadrukten dat de Grondwet zou leiden tot ‘Superstaat Europa’. Voor de
twee christelijke partijen was het ontbreken van erkenning van de christelijke identiteit van
Europa een groot minpunt.
Door campagne te voeren probeerden Nederlandse politici om de burger te beïnvloeden in
zijn keuze. De campagne van de voorstanders bestond uit informatiemateriaal en het doen
van opmerkelijke uitspraken in de media. Deze uitspraken werden door tegenstanders
geïnterpreteerd als “bangmakerij”. In de campagne van de tegenstanders van de Grondwet
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domineerde de SP. Deze partij organiseerde bijeenkomsten en debatten en beschikte over
genoeg foldermateriaal. De campagne van de voorstanders kende veel fouten. De slechte
campagne was voornamelijk te wijten aan de late start en de verkeerde aanpak, aan de slechte
communicatie naar de burger toe en de slechte voorlichting over de Grondwet. De
communicatie naar burgers toe kende veel verbeterpunten. In onze enquête, maar ook in
ander onderzoek kwam naar voren dat onwetendheid over de inhoud van de Grondwet voor
veel burgers een belangrijke reden was om blanco of tegen de Grondwet te stemmen.
Wij kunnen uit ons literatuuronderzoek concluderen dat het opkomstpercentage tijdens het
referendum over de Europese Grondwet hoog is geweest. Officieel onderzoek toont aan dat
63,3% van de kiesgerechtigde Nederlanders op 1 juni 2005 heeft gestemd. Het merendeel van
de Nederlanders, ruim 60%, heeft tegen de Grondwet gestemd. Onze enquête bevestigt zowel
het hoge opkomstpercentage als de afwijzing van de Grondwet.
Wij kunnen uit ons literatuuronderzoek concluderen dat burgers die wonen in de bible belt
en in arbeidersgemeenten vaker tegen de Europese Grondwet hebben gestemd dan mensen
die buiten dit gebied wonen of mensen die in rijkere gemeenten wonen. Burgers die wonen in
het westen van Nederland stemden vaker voor de Grondwet.
Zowel in ons literatuuronderzoek als in onze enquête kwamen de redenen om voor of tegen
de Grondwet te stemmen duidelijk naar voren. De interviews die wij hebben gehouden
bevestigden onze bevindingen. Een belangrijk argument om voor de Grondwet te stemmen
was de stimulering van de Europese eenwording en noodzakelijkheid van Europese
samenwerking in de aanpak van grensoverschrijdende problemen. Ook een betere
samenwerking tussen EU-lidstaten en een verbetering van de Europese besluitvorming
waren redenen om ‘ja’ te stemmen. Daarnaast stemden veel burgers voor, omdat zij dachten
dat de Europese Grondwet positief zou zijn voor de Europese eenwording. Sommige burgers
verwachten dat de Grondwet zou leiden tot meer vrede en veiligheid in de Europese Unie. Dit
zou mogelijk de positie van de EU in de wereld versterken. Tenslotte stemden mensen voor,
omdat de rechten van de burgers in de Grondwet beter beschermd zouden worden. De
burgers die voor de Europese Grondwet hebben gestemd, zagen Europa als een kans.
Een belangrijk argument om de Europese Grondwet af te wijzen was het machtsverlies van
Nederland en het verlies van de Nederlandse identiteit. Ook de grote hoeveelheid geld die elk
jaar naar de Europese Unie gaat, was een argument om tegen de Grondwet te stemmen.
Daarnaast vreesde men dat buitenlanders bij invoering van de Grondwet de banen van
Nederlanders zouden innemen. Verder was men bang voor het verliezen van de Nederlandse
identiteit en van de Nederlandse macht. Een ander tegenargument was de aanname dat de
Europese Grondwet boven de Nederlandse wet zou komen te staan. Tenslotte waren
sommige mensen bang dat de Europese Grondwet zou zorgen voor meer marktwerking door
de opname van de vrijemarkteconomie. Burgers die tegen de Grondwet hebben gestemd,
zagen Europa als een bedreiging. Meerdere factoren hebben meegespeeld in de keuze van de
Nederlandse burger, maar duidelijk is dat de burger zijn keuze niet alleen heeft laten
beïnvloeden door de inhoud van de Europese Grondwet. Het sentiment onder burgers heeft
wel degelijk een rol gespeeld.
Nadat zowel Frankrijk als Nederland in 2005 de Europese Grondwet hadden verworpen,
werd gezocht naar een alternatief dat de besluitvorming in de Europese Unie eenvoudiger
moest maken. Dit alternatief werd het Verdrag van Lissabon uit 2007. Dit Verdrag bestaat uit
veel oude verdragen, maar bevat ook nieuwe zaken die in de Europese Grondwet uit 2005
stonden. Het debat over een nieuwe Europese Grondwet werd in 2012 geopend door
Duitsland. Een nieuwe Europese Grondwet zou moeten zorgen voor instrumenten om de
Eurocrisis aan te pakken en om de besluitvorming in de EU te vereenvoudigen. Uit ons
literatuuronderzoek, onze enquête en uit onze interviews met politici kunnen wij concluderen
dat een nieuwe Europese Grondwet niet zonder problemen zal worden aangenomen. De
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Eurocrisis, het heersende anti-Europese sentiment en de komst en samenwerking van antiEuropese partijen verhinderen goed overleg over een nieuwe Grondwet en een mogelijke
invoering.
Ter beantwoording van onze hoofdvraag: er zijn meerdere redenen geweest voor het ‘nee’ van
Nederland op 1 juni 2005. Een belangrijke reden is de slechte campagne van de partijen die
positief tegenover de Europese Grondwet stonden. In tegenstelling tot de campagne van de
voorstanders, was de campagne van de tegenstanders een groot succes. Hierdoor zijn
waarschijnlijk veel mensen beïnvloed om tegen de Grondwet te stemmen.
Een tweede reden is het negatieve sentiment dat aanwezig was tegenover de Europese Unie
en tegen het kabinet Balkenende II. Veel mensen voelden zich absoluut niet gehoord en men
vond dat de ontwikkelingen in de Europese Unie maar door gingen. Op 1 juni 2005 hadden
burgers de mogelijkheid om hun stem te laten horen over de snelle ontwikkelingen in Europa
en over het kabinet. Een derde reden voor het ‘nee’ van Nederland is de lengte en
complexiteit van de Europese Grondwet. Hierdoor was het te moeilijk voor burgers om het
document door te nemen en te begrijpen. Veel mensen hoorden in de media enkele zaken uit
de Grondwet waar zij tegen waren en concludeerden onmiddellijk dat zij dan maar tegen de
Grondwet moesten stemmen.
Wij kunnen na ons literatuuronderzoek, onze enquête en onze interviews dus concluderen
dat niet de inhoud de belangrijkste factor was bij de keuze om tegen de Grondwet te
stemmen, maar het heersende negatieve sentiment.
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Eigen mening
Na heel wat uren gewerkt te hebben aan dit profielwerkstuk, kan ik zeggen dat ik een
voorstander ben van de Europese Grondwet uit 2005. Verkleining van de Europese
Commissie vind ik een goede zaak: De Europese Commissie moet dienen als
vertegenwoordiger van de hele Europese Unie en niet als vertegenwoordiger van individuele
lidstaten. In de Europese Grondwet zouden nationale parlementen bij een meerderheid van
een derde kunnen beslissen dat de Commissie opnieuw naar een voorstel zou moeten kijken
als zij dachten dat het voorstel van de Commissie niet aan de richtlijnen van het
subsidiariteitsbeginsel hield. Dit vind ik zeer positief. Op deze manier hebben nationale
lidstaten ook voldoende invloed. De toenemende invloed van het Europese Parlement vind ik
een goede manier om de democratie in de Europese Unie te vergroten.
Toch zie ik ook de nadelen van de Grondwet. Het opheffen van het vetorecht op verschillende
gebieden is het grootste nadeel dat ik zie. De invloed van kleine lidstaten, als Nederland, zou
door invoering van de Grondwet worden verkleind. Tegen deze maatregelen staan natuurlijk
wel de eerder genoemde maatregelen. Alles afwegende vind ik dat de voordelen van de
Grondwet opwegen tegen de nadelen.
Ik zie geen gouden toekomst voor een nieuwe Europese Grondwet. De Eurocrisis raakt veel
mensen van dichtbij en doet hun kritisch nadenken over Europa. Veel mensen kunnen niet
bevatten dat er in eigen land moet worden bezuinigd terwijl er noodleningen van miljarden
Euro’s worden gegeven aan landen als Griekenland en Spanje. Deze onvrede resulteert in een
anti-Europese stemming. Deze stemming wordt gevoed door anti-Europese partijen als de
Partij voor de Vrijheid (PVV). Ik denk dat de verkiezingen voor het Europees Parlement in
mei 2014 laten zien welke kant we op gaan met Europa.
Samenwerking tussen anti-Europese partijen is ongunstig voor een nieuwe Europese
Grondwet. Ik denk ook niet dat de tijd rijp is voor een nieuwe Grondwet. Burgers zien
momenteel alleen de nadelen van Europa en willen helemaal geen nieuwe Europese
Grondwet. Je moet niet zaken doordrammen waar burgers niet klaar voor zijn. De invoering
van de Euro en de onderzoeken naar het herinvoeren van de gulden laten wel zien dat men
extra goed moet nadenken over ingrijpende maatregelen en dat er voldoende draagvlak onder
burgers moet zijn. Ik ben het dus deels eens met het VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen
dat een Europese Grondwet momenteel niet past bij de belevingswereld van burgers.

- Jelyn StegewansVoor ik aan dit profielwerkstuk begon, wist ik eerlijk gezegd niet wat de Europese Grondwet
was en wat dit inhield. Door dit profielwerkstuk heb ik me er veel in verdiept, maar nog
steeds vind ik het moeilijk om een duidelijke mening te hebben over de Grondwet.
De Europese Grondwet is een zeer complex en groot document en hierdoor zeker ook van
grote waarde. De Grondwet kan veel gevolgen hebben, doordat het invloed heeft op vele
aspecten van de Europese Unie.
Hier zit volgens mij al het eerste probleem. De politiek wilde dat de burgers konden beslissen
over de Europese Grondwet, wat een nobel streven is, maar om hierover te beslissen, moet
het wel begrepen worden. De informatievoorziening was zeer slecht en de folder was geen
folder, maar een boekwerk. De mensen begrepen veelal de Grondwet niet en konden geen
goede keus maken.
Een ander probleem is dat de Grondwet een heel uitgebreid document is en hierdoor is het
makkelijk om iets te vinden waar men het niet mee eens is. Ik heb door dit PWS me ook
verdiept in de Grondwet en een paar gevolgen op een rijtje gezet, maar ondanks dat ik me
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erin heb verdiept, weet ik niet of ik voor of tegen de Grondwet ben.
Aan de ene kant zijn er veel positieve gevolgen, zoals de rechten van de burgers van de
Europese Unie die in de Grondwet verankerd worden en de verbeteringen voor de democratie
in de Europese Unie, bijvoorbeeld door de verkleining van de Europese Commissie.
Aan de andere kant zijn er ook aspecten aan de Grondwet die ik negatief vind, zoals het
inleveren van het vetorecht op verschillende terreinen en de invoering van een minister van
Buitenlandse Zaken. Ik vind niet dat de Europese Unie zo ver een eenheid is dat er gebruik
gemaakt kan worden van een minister van Buitenlandse Zaken, omdat de lidstaten
verschillende visies en meningen over het buitenland hebben en met invoering van deze
minister het idee van de Europese Unie als staat ontstaat. Dit is ook meteen mijn kritiek op
de Grondwet. Een grondwet hoort in feite bij een staat en de Europese Unie is geen staat,
maar een samenwerkingsverband.
Verder ben ik van mening dat een Grondwet wel mooi klinkt, maar in feite worden bestaande
verdragen samengevoegd en er worden wat veranderingen aangebracht. Het is volgens mij
dus niet zeer noodzakelijk en nu functioneert de Europese Unie ook prima zonder Grondwet.
Dit klinkt alsof ik tegen de Grondwet ben, maar het had ook zeker positieve gevolgen voor de
democratie en het zorgt ervoor dat er niet meer verschillende verdragen zijn, maar een
document. Uiteindelijk blijf ik het moeilijk om een keuze te maken voor of tegen de
Grondwet.
Ik vind niet dat in de nabije toekomst weer geprobeerd moet worden om een Grondwet te
verwezenlijken. Er heerst veel onrust in Europa door de Eurocrisis. Verder zijn er veel
geluiden tegen de Europese Unie te horen vanuit de mensen op straat mede aangewakkerd
door politieke figuren, zoals Geert Wilders en Marine Le Pen. Om nu een nieuwe Europese
Grondwet te presenteren zou geen slimme zet zijn. Hiervoor moet eerst de Eurocrisis zijn
opgelost en de algemene opinie tegenover de Europese Unie positiever zijn.

- Daphne Meijer-
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Bijlage 1.1
Interview- D66- Europarlementariër Sophie In ’t Veld
Op maandag 21 oktober om 10:00 uur had Jelyn een
telefonisch interview met Sophie In ’t Veld,
Europarlementariër en D66 fractievoorzitter in het Europees
Parlement. Vanwege haar volle agenda was het niet mogelijk
om haar één op één te interviewen, maar ze kon wel tijd
vrijmaken voor een telefonisch interview. Sophie In ’t Veld
was tijdens dit interview op weg naar Straatsburg. In totaal
heeft het interview ongeveer 15 minuten geduurd.

Opening:
Goedemorgen mevrouw In ’t Veld. Allereerst hartelijk
bedankt dat u tijd voor ons vrijmaakt. Dit waarderen wij
zeer. Daphne is helaas verhinderd, dus zal ik het interview
alleen houden. In het interview wil ik het allereerst graag
hebben over de Europese Grondwet in het algemeen,
daarna wil ik graag met u spreken over de campagne die in
Nederland is gevoerd en over de vraag hoe de Nederlandse burger tegen Europa aankijkt.
Tenslotte wil ik het met u hebben over de toekomst van de Europese Grondwet.

Middengedeelte:
Ik wil dus graag beginnen met de Europese Grondwet in het algemeen.
Europese Grondwet:
Op de site van D66 is te lezen: ’Europa is voor ons vrede, veiligheid en welvaart. Wij zijn
ervan overtuigd dat Europa onmisbaar is voor een welvarende toekomst.’ 130
1. Wat was het standpunt van D66 ten aanzien van de Grondwet? Was zo’n
Grondwet noodzakelijk voor een goede Europese toekomst?
Wij waren voor de Grondwet. Daarom hebben wij hier ook campagne voor gevoerd. Toch
vonden wij eigenlijk dat de Grondwet nog democratischer had gemogen. Op dat moment, in
2005, was de toenmalige Grondwet eigenlijk het meest haalbare. Voor D66 had de Grondwet
nog omvangrijker mogen zijn zodat Europa nog democratischer en slagvaardiger zou worden.

Afbeelding Sophie In ’t Veld:
http://www.alde.eu/alde-group/alde-meps-list-member-european-parliament/alde-mepdetails/personal-info/in-t-veld-sophia/
Redactie (Onbekend). Europa. D66.nl. Geraadpleegd op 19 oktober 2013,
https://www.d66.nl/standpunten/europa/
130
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2. Ik neem aan dat u destijds niet alleen maar voordelen in de Europese
Grondwet zag. Wat vond u nadelen?
Zoals ik al zei, D66 zou graag gezien hebben dat de Grondwet Europa nog democratischer en
slaagvaardiger zou maken. Zo hadden wij bijvoorbeeld graag gezien dat het Europees
Parlement het recht van initiatief zou krijgen, dus dat het Parlement wetgever zou worden.
Ook hadden we graag gezien dat de Europese Commissie kleiner zou worden. Dit zou
oorspronkelijk in de Europese Grondwet komen te staan, maar het is er toch uitgevallen.
Daarnaast zouden we graag hebben gezien dat de Europese Commissie zou worden
samengesteld op basis van verkiezingen. D66 zou graag een echte Grondwet hebben gezien.
De Grondwet uit 2005 was eigenlijk een soort herschikking van het bestaande.
3. Wat zou de Europese Grondwet hebben veranderd aan de toenmalige situatie
in Europa? Zou het bijvoorbeeld voor Nederland positief hebben uitgewerkt?
Als de Grondwet was ingevoerd, hadden we vanaf 2014 een kleinere Europese Commissie
gehad. De Europese Commissie is namelijk de grootste gril. Op het moment is er één
Eurocommissaris voor één land. Deze Eurocommissarissen gedragen zich daarom nu vaak als
een nationale vertegenwoordiger in plaats van als een Europees politicus. Als de Commissie
kleiner zou worden, zou er gelijk meer worden samengewerkt. De Commissie zou moeten
worden samengesteld op basis van verkiezingen. De burger moet meer invloed krijgen op de
samenstelling van de Europese Commissie. Nu is het nog veel te bureaucratisch.

Campagne:
Nu wil ik het graag hebben over de campagne die voor-én tegenstanders in de aanloop
naar het referendum hebben gevoerd.
4. Hoe heeft D66 geprobeerd het pro- Europese standpunt aan de burger over te
brengen?
Ik was destijds niet helemaal betrokken bij de campagne, omdat ik in het Europees
Parlement zat. Toch kan ik wel zeggen dat de campagne niet werkte. Toen al was er een tijd
van hevige eurosceptici. Ook binnen mijn partij waren mensen een beetje angstig om toch
voluit een Europees standpunt in te nemen. Deze sceptische ondertoon was er ook in de
campagne. Tegenstanders van de Grondwet brulden ‘Europa deugt niet, Europa is
ondemocratisch en bureaucratisch’ en zij riepen op om tegen de Grondwet te stemmen. D66
riep ook ‘Europa is ondemocratisch en bureaucratisch’, maar adviseerde om toch vooral vóór
de Grondwet te stemmen. We hadden nooit zo’n onzinnig geluid moeten laten horen. Ik had
liever gezien dat de campagne van D66 een 100% Europese campagne was geweest.
5. Los van de uitslag van het referendum, vindt u dat uw partij hierin is
geslaagd?
Nou ja, we zijn er in ieder geval onvoldoende in geslaagd. We waren wel pro- Europees, maar
we hadden geen dubbelzinnigheid moeten toelaten in de campagne.
6. Wat was uw rol in de campagne die is gevoerd?
Ik heb ook campagne gevoerd. Als D66 probeerden we wel zelf dat onvervalste pro-Europese
geluid te laten horen. Maar goed, dat was één stemmetje in een overwegend anti-Europees
geluid.
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Na het referendum over de Grondwet kwam er veel kritiek op de manier waarop de
regeringspartijen campagne hadden gevoerd. Er zou te laat zijn begonnen, men zou
defensief campagne hebben gevoerd en ondanks alle inspanningen zouden burgers nog
steeds niet weten waar de Grondwet over ging. 131
7. Hoe kijkt u zelf aan tegen de campagnes die de politieke partijen in Nederland
hebben gevoerd?
Een te late campagne, een defensieve manier van campagne voeren en onwetendheid bij de
kiezer, er zit veel in wat je net zei. Er was een dubbele boodschap in de campagne en deze
kwam niet over. Men wist het niet goed aan de man te brengen. Ik denk dat je dan ook niet
verbaasd moet zijn als mensen tegen de Grondwet stemmen.
8. Zouden de voorstanders van de Grondwet meer hebben moeten
samenwerken?
Ik weet niet of de voorstanders van de Grondwet meer hadden moeten samenwerken. Ik vind
dat iedereen op zijn eigen manier campagne moet voeren. Ik denk dat het maatschappelijk
middenveld campagne zou moeten hebben gevoerd. VNO NCW, de werkgeversorganisaties,
hebben campagne gevoerd en de vakbonden hebben op het laatste moment een oproep
gedaan aan leden om te gaan stemmen, maar zij hebben geen stemadvies gegeven. Andere
maatschappelijke organisaties hebben zich er niet mee bemoeid. Dit heeft deels te maken met
de onbekendheid van een referendum. Het referendum over de Europese Grondwet leek
teveel op een verkiezing, terwijl het dat juist niet was. Een referendum is niet alleen iets voor
politiek partijen, juist ook voor de burger.

Hoe kijkt de Nederlandse burger tegen Europa aan?
Nu wil ik het graag hebben over de vraag hoe de Nederlandse burger tegen Europa
aankijkt. Angst voor een Europese ‘superstaat’ en onwetendheid over Europa lijken
belangrijke argumenten te zijn geweest om tegen de Grondwet te stemmen.
9. Wat zijn volgens u de belangrijkste tegenargumenten van de burgers geweest?
Ik denk dat er heel veel factoren hebben meegespeeld. De eerste factor was de toen al
negatieve stemming. Wat de vraag in het referendum ook was geweest, los van de Grondwet,
men zou altijd ‘nee’ hebben gestemd. Een tweede factor was de eurosceptische stemming bij
de partijen die adviseerden voor de Grondwet te stemmen, bijvoorbeeld bij partijen als de
VVD en de SP. Als je jarenlang aan je kiezers voorhoudt dat Europa niet deugt, is het vreemd
als je nu opeens voor bent. Dan is het niet heel verrassend als je kiezers tegen stemmen. Er is
gewoon slecht campagne gevoerd. De derde factor is de uitleg. Deze is onvoldoende gebleken.
Voor- en tegenstanders van de Grondwet hebben er achteraf een slecht gevoel aan
overgehouden. Twee jaar na het referendum over de Europese Grondwet werd het verdrag
van Lissabon getekend. Hier hadden we wel een slecht gevoel over, want het verdrag was
minder goed dan de Europese Grondwet.
10. Wat is naar uw mening het belangrijkste vooroordeel dat Nederlanders van
Europa hebben?
Ik geloof dat er alleen maar vooroordelen over Europa zijn, maar als ik er één moet kiezen is
het de Noord-Zuid kloof: in het Noorden wonen alleen maar hardwerkende en zuinige
131

Giebels, Robert (31 mei 2005). Ja-campagne werd dubbele nee-campagne . Nrc.nl Geraadpleegd op
19 oktober 2013,
http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/het_nederlandse_referendum/article1864746.ece
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mensen en in het Zuiden is men alleen maar lui en geld verspillend. Iedereen gelooft dit,
maar dit is natuurlijk niet op feiten gebaseerd.
11. Hoe denkt u in deze tijd, maar ook in de toekomst, de Europese Unie dichter
bij de burger te brengen?
Ik denk eerlijk gezegd dat dit vanzelf zal gaan. Het is een ontwikkeling. Het is ook niet zo gek
dat de Europese Unie niet dicht bij de burgers staat. Zestig jaar lang is de Unie opgebouwd
door diplomaten die namens lidstaten gingen onderhandelen in Brussel:
achterkamertjespolitiek. De wereld verandert ook. Het feit dat er op dit moment veel meer
over Europa te doen is, ook al is het negatieve scepsis, betekent wel dat mensen Europa aan
het eigen maken zijn en controle nemen. Ik loop al zo’n twintig jaar rond in het Europees
Parlement, dus ik zie dit al heel lang ontwikkelen. Het Parlement heeft een heel andere rol
gekregen. Eerst was het een ondoorzichtig orgaan, nu is het een volwaardig parlement dat de
rol van politieke arena in Europa vervult. Mensen willen graag vraagstukken en standpunten
weten, mensen willen graag tegenstellingen zien en kunnen kiezen. Het parlement moet
openbaar zijn. De oude methode waarbij diplomaten achter gesloten deuren zaten te
onderhandelen, was ondoorzichtig. Standpunten werden niet bekend, omdat men toch ging
onderhandelen. Nu is er een andere manier van door het proces gaan. De ontwikkeling is nu
aan het gebeuren.

Toekomst:
Ten slotte wil ik het graag nog met u hebben over de toekomst van de Europese Grondwet.
Twee weken voor het referendum over de Europese Grondwet hield u Europa-spreekuur in
Rotterdam. Toen zei u dat ‘nee’ stemmen geen goed idee is, omdat er na een verwerping van
de Grondwet geen nieuwe onderhandelingen zouden volgen. Bij ‘nee’ zou de Grondwet dood
zijn en iedereen zou zijn buik ervan vol hebben. Toch werd Nederland vorig jaar
uitgenodigd voor speciaal overleg over het Duitse voorstel om Europa democratischer te
maken met een Europese Grondwet. 132
12. Wat is volgens u de reden dat men opnieuw begint aan een Europese
Grondwet?
D66 zei in 2005 al dat de Europese Grondwet een stap vooruit was, maar dat deze stap niet
genoeg was. Dit begint nu duidelijk te worden. De economische crisis, de schuldencrisis, de
financiële crisis, de échte crisis in Europa is eigenlijk dat we de bestuurlijke instrumenten
toen niet hadden voor economische turbulentie. De crisis is dat we nu niet adequaat om
kunnen gaan, dat er geen besluitvormingsmechanisme is. Door de economische en financiële
crisis werd goed blootgelegd dat Europa in tijden van crisis niet kan handelen. Eerst werd er
niets aan gedaan, nu iets meer. Hoewel nog steeds heel veel nationale politici daar erg voor
terugschrikken.

Hankel, Arne (10 maart 2012). Nederland betrokken bij opstellen nieuwe EU-grondwet. Elsevier.nl.
Geraadpleegd op 18 oktober 2013,
http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/nieuws/2012/3/Nederland-betrokken-bij-opstellen-nieuweEU-grondwet-ELSEVIER332981W/
132
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13. Denkt u dat Nederland in deze tijd klaar is voor een nieuwe Grondwet? Heeft
een nieuwe Grondwet kans van slagen?
Ik denk dat ik daar nu nog niets over kan zeggen. Het is een ontwikkeling en het is moeilijk te
zeggen hoe die ontwikkeling zal aflopen.

Afronding:
Dit waren mijn vragen. Nogmaals hartelijk bedankt voor uw tijd.
Als wij ons profielwerkstuk af hebben, zullen we deze naar u sturen. Dit zal in maart
volgend jaar zijn. Wij wensen u veel succes bij uw campagne voor het lijsttrekkerschap voor
D66 in het Europees Parlement.

‘Ik ben heel benieuwd naar jullie werkstuk. Fijne dag.’
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Bijlage 1.2
Interview- SP- Tweede Kamerlid Harry van Bommel
Op woensdag 13 november om 09:30 uur hadden wij een
interview met Harry van Bommel, Tweede Kamerlid voor de
SP. Het interview vond plaats in de SP vleugel in de Tweede
Kamer der Staten Generaal in Den Haag. Het interview heeft
ongeveer een half uur geduurd.
Opening:
Goedemorgen meneer Van Bommel. Allereerst hartelijk dank
dat u tijd voor ons vrijmaakt. Dit waarderen wij zeer. In het
interview willen wij het allereerst graag hebben over de
Europese Grondwet in het algemeen, daarna willen wij
graag met u spreken over de campagne die in Nederland is
gevoerd en over de vraag hoe de Nederlandse burger tegen
Europa aankijkt. Tenslotte willen wij het met u hebben over
de toekomst van de Europese Grondwet.

Middengedeelte:
Wij willen graag beginnen met de Europese Grondwet in het
algemeen.
Europese Grondwet:
Op de site van de SP staat dat samenwerking in Europa broodnodig is om mondiale
problemen aan te pakken, omdat je samen sterker staat. 133
1. Wat was het standpunt van de SP ten aanzien van de Grondwet? Was
invoering van de Europese Grondwet niet broodnodig om mondiale problemen
goed aan te kunnen pakken?
De Grondwet was voor de ontwikkeling van Europa niet nodig. Europa zit in een proces van
verdere integratie waarin landen nauwer gaan samenwerken. Daar heb je geen Grondwet
voor nodig. Dat is ook in de praktijk gebleken, want er is geen Grondwet gekomen en Europa
is gewoon doorgegaan met ontwikkelen. Verder vonden wij dat er in de Europese Grondwet
teveel macht van de lidstaten naar Brussel, symbool voor de Europese Commissie en alle
andere Europese instellingen die daar gehuisvest zijn, ging en wij dachten dat daar onder de
bevolking geen draagvlak voor zou zijn. Immers, een dusdanige overdracht van
bevoegdheden naar Brussel houdt toch wel in dat je je land als zelfstandige eenheid opheft.
Daarvan hebben wij als SP steeds gezegd ‘Daarom is het goed dat er een referendum is.’ Je
kunt de soevereiniteit, de macht over het land, niet zomaar weggeven. Dat moet je ook aan de
bevolking vragen.

Afbeelding Harry van Bommel:
http://www.metronieuws.nl/nieuws/politiek-persoonlijk-harry-van-bommel-burgemeestergezocht/SrZmjg!WMpLp4e23EOTA/
133 Redactie (Onbekend). Standpunt: Europese Unie. SP.nl. Geraadpleegd op 10 november 2013,

http://www.sp.nl/standpunten/cd_63/standpunt_over_europese_unie.html
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2. De Grondwet bestond niet alleen uit nieuwe verdragen. Het was ook
gebaseerd op vorige verdragen. Vond u het niet goed als al die verdragen voor
eens en zouden worden samengevoegd, zodat de Europese regelgeving duidelijk
zou worden?
Daar is op zich niets tegen. De praktijk bij nieuwe verdragen is dat men voortbouwt op
bestaande verdragen. Het probleem met deze Europese Grondwet was dat men met symbolen
die horen bij een grondwet een echte grondwet voor Europa wilde maken. Een grondwet heb
je nodig voor een staat. Europa is geen staat en wat ons betreft wordt het dat ook niet, maar
er zijn krachten in Europa die heel graag Europa zien veranderen in een staat, in een
Europese superstaat zoals wij dat noemen. Een staat met een Europese regering, een
president en een minister van Buitenlandse Zaken. Daar zijn wij geen voorstander van.
3. Zag de SP destijds alleen maar nadelen in de Europese Grondwet of zag uw
partij ook voordelen?
Wij zagen ook voordelen. Het Europees Parlement kreeg meer te vertellen en dat is op zich
een goede zaak. Waar het in Europa aan schort, is democratie. Er is een democratisch tekort.
Zo heeft het Europees Parlement niet de bevoegdheden die wij in de Tweede Kamer hebben.
Daarnaast is een deel van de vergaderingen niet openbaar en grote Europese landen hebben
meer te vertellen dan kleine landen. Dit waren een aantal belangrijke tekorten in de Europese
politiek. Dat het Europees parlement sterker is geworden vind ik fijn, dat is een goede zaak.
Wat ik ook een goede zaak vond was dat er een zogenaamd burgerinitiatief in het Verdrag
stond. Bij al die instrumenten moet je je afvragen hoe het in de praktijk zal werken, maar dat
het in het Verdrag stond vonden wij een goede zaak.
4. Wat zou de invoering van de Europese Grondwet hebben veranderd aan de
toenmalige situatie in Europa? Zou het bijvoorbeeld voor Nederland negatief
hebben uitgewerkt?
We moeten om te beginnen vaststellen dat de opvolger van de Europese Grondwet, het
Verdrag van Lissabon, in belangrijke mate hetzelfde was als de Europese Grondwet. Je zou
dus ook kunnen vragen wat er nu verandert is in Europa. Ten eerste is het vetorecht op een
aantal belangrijke terreinen opgeheven. Het is nu meerderheidsbesluitvorming geworden en
dit verzwakt de positie van kleine landen. Het is een behoorlijk sterk instrument als je als
klein land in je eentje iets tegen kunt houden. Dat vetorecht zijn we nu op een aantal
terreinen kwijt. Wat we ook zien is dat er weliswaar geen minister van Buitenlandse Zaken is
gekomen, maar wel een hoge vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken. Als je zo’n functie
in het leven roept, zal je altijd zien dat de persoon die deze functie vervult ook echt probeert
invloed uit te oefenen en Europees beleid probeert te bepalen. We zijn gezegend met een
zwakke hoge vertegenwoordiger. Als daar een krachtige figuur zou hebben gestaan, Tony
Blair is wel eens genoemd, dan zou dat heel anders gegaan zijn dan nu het geval is. Maar de
functie is er wel gekomen en dat is toch de opmaat naar een Europese minister van
Buitenlandse Zaken. Daarnaast is er een voorzitter van de Europese Commissie gekomen,
dat is nu president Herman van Rompuy. Opnieuw geldt dat het hier niet gaat om een hele
sterke figuur. Als iemand als Angela Merkel of een andere krachtige persoon die plek zou
hebben gehad, zou Europa er mogelijk heel anders hebben uitgezien. Verder geldt ook dat er
een verschuiving van macht is van de nationale parlementen naar het Europees Parlement.
Nederland noemen wij traditioneel de grootste van de kleine lidstaten, maar we zijn maar
een kleintje. We zijn anders dan Frankrijk, anders dan Duitsland en anders dan Engeland. De
positie van kleine landen is op deze manier toch wel weer een beetje verzwakt.
5. Wat zou de Europese Grondwet voor Nederland zelf voor gevolgen hebben
gehad?
De Grondwet zou voor Nederland zelf ook gevolgen hebben gehad. Toch merkt de burger dat
niet zo snel. De burger kan immers niet zien of wetgeving afkomstig is uit Brussel of uit
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Nederland. Als er in Brussel een wet, een richtlijn, wordt gemaakt, wordt deze omgezet in
nationale wetgeving. Het wordt dan in Nederland besproken. De burger die dit ’s avonds op
het 8 uur Journaal ziet denkt dan dat de Tweede Kamer of de Nederlandse regering over een
regel hebben besloten. Sommige van die zaken komen echt uit Brussel. In ieder geval kunnen
we vaststellen dat alle financiële zaken de burger rechtstreeks raken. Meer betalingen aan
Brussel, een ruimere Europese begroting en hulppakketten voor Griekenland en andere
landen hebben een effect op de Europese financiën en dus op de positie van de burger.
Tijdens de campagne heeft uw partij de ‘top-10 van bedenkingen’ opgesteld: een lijst die
aangeeft waar men ‘ja’ tegen zou zeggen bij een stem vóór de Grondwet. Zo werd er onder
andere gesproken over een Europese superstaat, meer marktwerking en Brusselse
bureaucratie. 134
6. Wat was voor uw partij, maar ook voor u persoonlijk de grootste doorn in het
oog van de Europese Grondwet?
Dat was toch het feit dat we macht zouden afstaan aan iets dat je niet een democratie kunt
noemen, maar een bureaucratie. Neem nou de Europese Commissie. Deze Commissie is
samengesteld op basis van de formule ‘1 commissaris per lidstaat’. Op deze formule heeft het
Europees Parlement geen invloed en daar heeft de Europese kiezer ook geen invloed op. De
Commissie heeft wel heel veel macht en in feite zijn de Commissarissen ambtenaren. Het zijn
geen politici. Het zijn wel vaak oud-politici. Daar zie je dus al wel dat het wringt. Ik geef een
voorbeeld. Als ik zou stoppen als Tweede Kamerlid, maar daarna wel een politieke functie
krijg, bedrijf ik wel gewoon politiek vanuit een bepaalde ideologie. Ik denk dat dat voor mij
persoonlijk het grootste probleem was met de Europese Grondwet. De versterking van de
Europese Commissie. De bureaucratie kreeg toch weer meer macht in Brussel.
In deze ‘top-10 van bedenkingen’ stond onder andere: ‘Als je JA zegt tegen deze Europese
grondwet, zeg je JA tegen meer Brusselse bureaucratie’. Toch stonden er in de Europese
Grondwet verschillende maatregelen die de Europese Unie minder bureaucratisch moesten
maken. Uw partij geeft dit zelf ook aan, maar volgens de SP zijn de maatregelen uit de
Grondwet onvoldoende. 135
7. Waarom was de SP ook op dit punt tegen terwijl de Grondwet op dit punt toch
een verbetering was in vergelijking met voorgaande verdragen?
Dat durf ik te betwijfelen. In deze vraag zit een veronderstelling waarvan ik me afvraag of die
juist is. De veronderstelling is dat er minder bureaucratie zou zijn. Ja, dat kun je wel zeggen
als je bedoelt dat voorgaande losse verdragen en allemaal andere dingen nu keurig werden
samengevoegd in één verdrag. Daarvan zeg ik dat het allemaal niet zoveel uit maakt. Kiezers
en burgers gaan dat verdrag toch niet lezen. Ook de meeste kiezers die hebben gestemd
tijdens het referendum zullen het niet hebben gelezen. Ik zie bureaucratie niet zozeer in de
vorm van papieren, documenten en verschillende verdragen. Ik zie bureaucratie als een
verschijnsel waarvan je kunt zeggen dat de macht niet bij democratisch gekozen mensen ligt,
zoals bij een parlement of een regering die voortkomt uit parlementsverkiezingen, maar bij
een bureaucratisch apparaat met ambtenaren, topambtenaren en in dit geval
Commissarissen. Zij kunnen in feite al die richtlijnen en initiatieven nemen en daarover
besluiten. Kenmerk van een bureaucratie is ook dat hij niet democratisch wordt

SP (Onbekend). Euro-referendum: weet waar je JA tegen zegt. SP.nl. Geraadpleegd op 9 november
2013,
134

http://www.sp.nl/nieuws/actie/grondwet/tien_bedenkingen_grondwet.pdf

SP (Onbekend). Euro-referendum: weet waar je JA tegen zegt. SP.nl. Geraadpleegd op 9 november
2013,
135
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gecontroleerd. Iedere regering wordt democratisch gecontroleerd, maar een bureaucratie is
heel moeilijk democratisch te controleren.

Campagne:
In NRC Handelsblad stond in de aanloop naar het referendum een artikel over de
campagne van de SP. In het artikel werd gesteld dat de SP domineerde in de nee- campagne
en dat de SP bij een afwijzing van het referendum het succes mocht claimen van een goed
opgezette campagne. 136
8. Hoe heeft de SP geprobeerd om zijn standpunt in de campagne aan de burger
over te brengen?
Wij zijn al heel vroeg begonnen met het voorbereiden van onze campagne. Het referendum
was op 1 juni 2005. Al aan het einde van 2004 hebben wij besloten om van de Grondwet echt
een groot punt te maken. Wij hebben besloten om een campagneteam op te zetten, om de
campagne inhoudelijk voor te bereiden en om het organisatorisch met onze afdelingen door
het hele land voor te bereiden. We hebben ervoor gezorgd dat we opiniestukken in de krant
kregen, dat we folders en krantjes hadden en dat we debatten konden organiseren. Dat is het
belangrijkste onderscheid met de campagneactiviteiten van de regering en andere politieke
partijen. Wij zijn heel vroeg begonnen. We hebben onze campagne heel vroeg gepland en we
hebben het georganiseerd door een campagneteam en een budget. Als je dingen goed en van
tevoren plant, kun je tijd heel goed gebruiken, maar je kunt vooral efficiënt werken. Dat is de
opzet die wij gekozen hebben en die is inderdaad zeer succesvol gebleken.
9. Wat was uw rol in de campagne die is gevoerd?
Ik moest om te beginnen mijn partij ervan overtuigen om campagne te voeren. Ook moest ik
de SP ervan overtuigen dat we de campagne konden winnen, want daar was niet iedereen van
overtuigd. Ik herinner me een partijraad in december 2004 waarin ik alles wat ik nu tegen
jullie zei ook tegen de partij zei. Ik zei dat er een referendum kwam en dat het goede nieuws
was dat we deze konden winnen. Ik moest mijn partij dus eerst overtuigen dat dit inderdaad
zo was. Ten tweede ben ik als woordvoerder Europese zaken het gezicht van de campagne
geworden. Ik heb daarvoor veel gedaan, zowel intern als extern: ik heb stukken geschreven, ik
heb mensen gestimuleerd om debatten te houden, ik heb ervoor gezorgd dat ik het meeste
wist van de Grondwet door de hele Grondwet ook te lezen en te begrijpen en zo het debat met
iedereen aan te kunnen. Ik ben in die tijd ook heel veel in de media verschenen om ons
standpunt over de Grondwet duidelijk te maken.
De Europese Grondwet is in het referendum met een meerderheid afgewezen. De campagne
van de SP is dus succesvol geweest.
10. Ziet u de uitslag van het referendum zelf als een verdienste voor de SP?
Ja, absoluut. Wij waren de grootste factor in het nee-kamp. Ja, de ChristenUnie was ook
tegen, ja, Geert Wilders was ook tegen, maar die waren in het debat niet echt zichtbaar. Dit
had ook alles te maken met het feit dat wij destijds al meer dan honderd afdelingen in het
land hadden. Onze mensen konden op de markt staan en ze konden mensen mobiliseren. We
hadden het geluk dat het in de media enorm ging leven. We hadden de wind echt heel erg
mee. Wij waren wel de belangrijkste factor in het nee-kamp.

Kuin, Inger, Moerland, René (28 mei 2005). SP domineert in nee- campagne. NRC Handelsblad.
SP.nl. Geraadpleegd op 9 november 2013,
http://www.sp.nl/nieuws/indemedia/0050528_SP_zegt_nee_nrc.shtml
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11. Waardoor is de campagne van de SP zo succesvol geweest?
In ieder geval geldt dat dit kwam omdat wij op straat met heel veel mensen zichtbaar konden
zijn. Wij zijn een partij met zoals het heet een hele hoge participatiegraad, we hebben heel
veel activisten. Wij zijn een participatiepartij. Mensen kwamen in het hele land SP’ers tegen
met folders en ander campagnemateriaal en zo ontstond terecht het beeld dat de SP overal
was in de campagne. Dat is echt succesvol geweest, maar het is begonnen met vroeg
beginnen. Dan kun je de toon zetten in een campagne.
Tijdens de campagne, maar ook na de campagne was er veel kritiek op de manier waarop
de politieke partijen campagne hadden gevoerd. Er zou te laat zijn begonnen, men zou
defensief campagne hebben gevoerd en ondanks alle inspanningen zouden burgers nog
steeds niet weten waar de Grondwet over ging. 137
12. Hoe kijkt u aan tegen de campagnes die de andere politieke partijen hebben
gevoerd?
Het is onmiskenbaar waar dat andere politieke partijen, maar ook de regering te laat zijn
begonnen met de campagne. Daardoor zaten ze, zoals je zelf al zei, in het defensief en
moesten ze verdedigen waar de stemming in het land al tegen was. Dat is ook heel
demotiverend. Als je bij mensen gaat aanbellen en ze zeggen direct al dat ze er geen zin in
hebben en tegen de Grondwet gaan stemmen. Dat was heel defensief. Verder hebben ze
enorme blunders gemaakt door bangmakerij. De partijen kwamen erachter dat ze de wind
tegen hadden. Toen begonnen ze met angstbeelden. Er was een minister die zei ‘het licht gaat
uit’ en ‘de economie komt tot stilstand’. Er was ook een minister die zei dat Europa uiteen zou
vallen en dat er oorlog zou komen als Nederland tegen de Grondwet zou stemmen. Er werd
van alles en nog wat geroepen en dat werkt natuurlijk niet. Mensen denken dan ‘ik ben niet
gek!’.
13. Zouden de voorstanders van de Grondwet meer hebben moeten
samenwerken?
Ik denk het niet eens. Die samenwerking is niet nodig. Die hebben wij zelf ook niet gezocht
met organisaties die ook tegen de Grondwet waren, omdat ze allemaal een eigen achterban
hebben. Werkgevers hebben een achterban, werknemers hebben een achterban en de
vakbonden, milieuorganisaties en vredesorganisaties hebben dit ook. Deze organisaties
kunnen beter vanuit hun eigen positie hun eigen achterban aanspreken en op die manier
trachten hun eigen achterban voor te laten stemmen. Dat is beter. Dat zie je overigens ook in
de politiek. Er wordt wel eens gesuggereerd dat de SP, de PvdA en GroenLinks samen zouden
moeten gaan. Er zijn heel veel onderzoeken die aantonen dat wij in geval van samenwerking
in totaal minder zetels zouden halen dan als partij zelf.
Argumenten van de burger en Europa:
Nu willen wij het graag met u hebben over de burger en Europa. In ons interview met
Sophie In ’t Veld, Europarlementariër voor D66, gaf zij aan dat er destijds al een negatieve
stemming was over Europa en dat dit zeker heeft meegeteld in de keuze die burgers
maakten tijdens het referendum.
14. Deelt u deze mening? Wat zijn volgens u de belangrijkste tegenargumenten
van de burgers geweest?
Het is te makkelijk om te zeggen dat mensen al tegen Europa waren. Mensen waren niet
tegen Europa, mensen waren boos over het feit dat ze nooit wat gevraagd was over Europa en
Giebels, Robert (31 mei 2005). Ja-campagne werd dubbele nee- campagne. Nrc.nl. Geraadpleegd op
5 november 2013,
http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/het_nederlandse_referendum/article1864746.ece
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dat de regering zomaar had ingestemd met allerlei veranderingen in Europa zonder dat ze
daar de instemming van de burger voor hadden gezocht. Dat geloof ik wel. Ik denk dat er op
dat punt door kiezers min of meer een afrekening is geweest van de regering die zomaar de
Euro had genomen, zomaar had ingestemd met een enorme uitbreiding van de EU met tien
landen in 2004 en met allerlei ontwikkelingen waar de burger nooit iets over was gevraagd.
Ik snap wel waarom burgers daar verontwaardigd over waren. Ik denk dat dat een belangrijke
factor was, ook omdat ze zagen dat in sommige andere landen, zoals in Ierland en de
Scandinavische landen, wel een referendum werd gehouden over verdragen en andere
belangrijke beslissingen, zoals de invoering van de Euro. Nederlanders hadden zoiets van
‘waarom mogen wij niet meepraten? Het gaat ons toch ook aan!’
15. Denkt u dat dit het enige tegenargument was?
Nou, het is in elk geval een belangrijk sentiment. Er was ook onzekerheid. Natuurlijk weten
mensen niet precies wat er in zo’n Grondwet staat, dat weten ze ook niet van
verkiezingsprogramma’s. Ik vind het niet terecht om aan de inhoud zo zwaar te tillen. Als je
een gemiddeld persoon op straat zou aanhouden en zou vragen wat hij/zij heeft gestemd, zou
deze persoon ook niet alle inhoud van het verkiezingsprogramma weten. Als iemand
bijvoorbeeld op de PvdA zou hebben gestemd en je zou vragen wat het standpunt van de
PvdA is ten aanzien van Europa of de btw-verhoging is, zou deze persoon dat niet weten.
Waarschijnlijk zal die persoon zeggen ‘Ik vertrouw die man van de PvdA, die Samsom
vertrouw ik wel. Die komt toch van Greenpeace? Ik ben ook voor het milieu.’ Ja, dan krijg je
dat soort antwoorden. Dus het is meer een antwoord op de vraag ‘Wie vertrouw je?’. Politiek
is een kwestie van vertrouwen. Het is niet 100% inhoud. Er zullen ook echt wel dingen met
de inhoud en met Europa te maken hebben gehad. Met Europa geldt dan dat heel veel
mensen vonden dat Europa veel te snel was uitgebreid, dat de Euro door de strot was gedrukt
en dat Europa veel te veel macht naar zich toetrok. Dat vonden mensen, maar ze konden dit
niet definiëren in termen van de inhoud van de Grondwet. Dat gevoel dat Europa zich veel te
snel ontwikkelt richting een staat, deze tegenstand heeft meegewerkt aan de keuze om tegen
te stemmen. Ik denk dat dit soort sentimenten belangrijker zijn dan de inhoud.
16. Er zijn natuurlijk ook veel mensen geweest die vóór de Grondwet hebben
gestemd. Wat zijn volgens u de belangrijkste tegenargumenten van deze burgers
geweest?
Nou er zijn nog steeds mensen, ook nu nog, die vinden dat Europa de Verenigde Staten van
Europa moet worden. Deze mensen wilden juist een Grondwet. Je hebt ook een categorie
mensen die vindt dat Europa verder moet integreren, omdat je veel verschillende landen
hebt. Deze mensen vinden het beter als alle landen een beetje macht afstaan aan Europa.
Anders zou je zien dat een klein land als Malta, wat geloof ik 400.000 inwoners heeft, een
Europese vooruitgang zou kunnen tegenhouden. Een ander argument van mensen was dat
het hartstikke goed zou zijn als er een minister van Buitenlandse Zaken zou komen. Een
veelgenoemd argument is dat als Amerika wil bellen naar Europa, ze niet weten welk
nummer ze moeten draaien. Nu zouden ze de hoge vertegenwoordiger kunnen bellen, maar
dan zeg ik vaak dat ze dan nog steeds geen Europees standpunt weten, omdat de Europese
landen zelf hun buitenlandbeleid bepalen.
17. Vindt u dat Nederlanders over het algemeen een goed beeld hebben van
Europa of zijn er ook vooroordelen? Waarom?
Er zijn zeker vooroordelen, maar ik denk wel dat ze een redelijk beeld hebben. Nederlanders
weten niet exact welke bevoegdheden waar liggen, maar ze zien wel dat er heel veel dingen uit
Europa komen die ook invloed hebben op het dagelijks leven in Nederland. Ze zien ook dat
Europa probeert de crisis op te lossen en dat dat niet lukt. Van de buitenkant zien ze dus best
veel dingen. Ja, er zijn wel vooroordelen. Er is een vooroordeel dat Duitsland alles kan
bepalen omdat het de sterkte economie heeft. Dit is niet zo. Dus over de echte
machtsverhoudingen en over de functie van het parlement zijn vooroordelen.
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Toekomst:
Tenslotte willen wij met u spreken over de toekomst na het referendum en over de toekomst
van de Europese Grondwet.
In juni 2007 werd het Verdrag van Lissabon getekend. Dit Verdrag wordt gezien als een
zwakkere versie van de Europese Grondwet. Zo werden in het Verdrag de Europese Vlag en
een Europees Volkslied niet meer genoemd. 138
18. Wat was het standpunt van de SP ten aanzien van het Verdrag van Lissabon?
Bij Lissabon hebben wij gezegd: ‘Dit is eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken.’ Bij dit Verdrag
heeft men de franje eraf gehaald zodat het, nee, omdat het geen Grondwet genoemd mag
worden. Als het een Grondwet genoemd zou mogen worden, zou een referendum verplicht
zijn in een aantal landen. Dan zou ook in Nederland gezegd worden dat het hetzelfde was als
een grondwet en dat er dus een referendum zou moeten worden gehouden. Ik heb nog wel
geprobeerd om een referendum te organiseren. Ik heb zelf een wetsvoorstel ingediend om te
komen tot een referendum over Lissabon, maar de meeste partijen wilden dit niet, omdat het
niet over een grondwet ging. Zelfs partijen die voor het referendum over de Europese
Grondwet waren, zoals de PvdA en de VVD, waren nu tegen, omdat ze bang waren voor de
uitslag.

De Europese Grondwet is in 2005 door een groot deel van de Nederlanders verworpen.
Toch werd Nederland vorig jaar uitgenodigd voor speciaal overleg over het Duitse voorstel
om Europa democratischer te maken met een Europese Grondwet. 139
19. Wat is volgens u de reden dat men opnieuw begint aan een Europese
Grondwet?
Hieraan zie je dat de voorstanders van de Grondwet nog steeds bezig zijn om de oorlog die ze
toen verloren hebben alsnog te winnen. Dat is wat hiermee bewezen wordt. Het heeft niet
geleid tot initiatieven die geleid worden tot een Europese Grondwet. Het Duitse voorstel heeft
tot veel discussie geleid in de Tweede Kamer. Wij hebben zelfs gezegd tegen de minister ‘Wat
ons betreft gaat u helemaal niet naar dat overleg over de Grondwet. Klaar. Wij willen geen
Grondwet en Nederland heeft ook gezegd geen Grondwet te willen, dus doe dat toch niet!’.
Men is wel gegaan, maar zogenaamd heel vrijblijvend. Het toont wel aan dat de voorstanders
van de Grondwet nog steeds azen op kansen om een grondwet te maken voor Europa.
20. Denkt u dat Nederland in deze tijd klaar is voor een nieuwe Grondwet?
Heeft een nieuwe Grondwet nu kans van slagen, maar ook in de toekomst ?
Nee, maar toekomst is natuurlijk ook over honderd jaar. In de nabije toekomst is er in ieder
geval geen draagvlak voor. Ik zie daar helemaal geen mogelijkheden toe in de komende jaren,
ook niet onder voorwaarden. Sterker nog, voor verdere ontwikkeling van Europa geldt dat de
Eurocrisis eerst moet worden opgelost. De Eurocrisis is zo ingrijpend en raakt mensen zo
scherp dat je verdere ontwikkeling van Europa wel kunt vergeten als dat niet wordt opgelost.

Redactie (Onbekend). Verdrag van Lissabon: overeenkomsten en verschillen met Europese
grondwet. Europa Nu.nl. Geraadpleegd op 6 november 2013,
http://www.europa-nu.nl/id/vhofm7a4wkvo/verdrag_van_lissabon_overeenkomsten_en
139 Hankel, Arne (10 maart 2012). Nederland betrokken bij opstellen nieuwe EU-grondwet. Elsevier.nl.
Geraadpleegd op 5 november 2013,
http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/nieuws/2012/3/Nederland-betrokken-bij-opstellen-nieuweEU-grondwet-ELSEVIER332981W/
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21. Als er opnieuw een referendum in Nederland zou worden gehouden over een
nieuwe Europese Grondwet, zouden u en uw partij de campagne net zo
aanpakken als in 2005?
Ja, niet alleen omdat het een succes was, maar ook omdat het nodig is. Ik kan geen punten
bedenken die wij anders zouden doen in de campagne. Wij zijn zelf ook een beetje overvallen
door het succes dat wij ermee hadden. Het is beter gegaan dan wij hadden durven hopen. Dat
durf ik je wel te zeggen.

Afronding:
Dit waren onze vragen. Nogmaals hartelijk dank voor uw tijd.
Als wij ons profielwerkstuk af hebben, zullen we deze naar u sturen. Dit zal in maart
volgend jaar zijn. Wij wensen u veel succes bij uw werk als Tweede Kamerlid voor de SP.
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Bijlage 1.3
Interview- VVD- Tweede Kamerlid Mark Verheijen
Op woensdag 13 november om 15:00 uur hadden wij een
interview met Mark Verheijen, VVD Tweede Kamerlid. Het
interview vond plaats in het restaurant van de Tweede Kamer
der Staten Generaal in Den Haag. De persoonlijk medewerker
van Mark Verheijen, Pieter Veldhuizen, was ook aanwezig en hij
heeft ook meegewerkt aan het interview. Zijn antwoorden
hebben wij in ons interview aangegeven. Het interview heeft
een half uur geduurd.

Opening:
Goedemiddag meneer Verheijen. Allereerst hartelijk bedankt
dat u tijd voor ons vrijmaakt. Dit waarderen wij zeer. In het
interview willen wij het allereerst graag hebben over de
Europese Grondwet in het algemeen, daarna willen wij graag
met u spreken over de campagne die in Nederland is gevoerd
en over de vraag hoe de Nederlandse burger tegen Europa
aankijkt. Tenslotte willen wij het met u hebben over de
toekomst van de Europese Grondwet.

Middengedeelte:
Wij willen graag beginnen met de Europese Grondwet in het
algemeen.
Europese Grondwet:
1. Wat was het standpunt van de VVD ten aanzien van
de Grondwet?
De VVD was voor, voorstander van dat nieuwe Grondwettelijk
Verdrag. Het is formeel geen grondwet, maar het was eigenlijk
een verdrag, de opvolger van het Verdrag van Amsterdam. Je
hebt eigenlijk sinds de oprichting van de EU een aantal
verdragen gehad, want eens in de zoveel tijd moet een verdrag
gewoon aangepast worden aan de moderne tijd. Dit werd dus gewoon een nieuw verdrag.
Maar een aantal mensen hadden bedacht om er een Grondwet van te maken, een soort
Grondwettelijk Verdrag. Dit kenmerkt zich eigenlijk door een aantal elementen die erin
waren verwerkt en dat is, maar dan loop ik vooruit op de rest, denk ik één van de redenen dat
het mis is gelopen met de Grondwet.
2. Ik neem aan dat de VVD destijds niet alleen maar voordelen in de Europese
Grondwet zag. Wat waren volgens uw partij de nadelen?
Er waren eigenlijk drie nadelen denk ik. Zeker twee daarvan hebben gezorgd dat de
Grondwet het tijdens het referendum niet gehaald heeft. Het eerste nadeel was dat er een
aantal rare dingen in de Grondwet zaten die je eigenlijk niet in een Europees Verdrag zou
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willen. Dat waren een Europees volkslied en een Europese vlag. Dat zijn zaken die horen bij
een staat, bij een natiestaat en niet bij Europese samenwerking. Die zaken maakten ook dat
het de Europese Grondwet de kenmerken gaf van een land. Veel mensen heeft dat tegen de
borst gestuit, want Europa is geen land. Europa is gewoon een samenwerking tussen vele
landen. Het tweede nadeel was de opheffing van het vetorecht van individuele landen. Je had
op heel veel zaken in Europa overeenstemming nodig als je iets wilde besluiten en van een
aantal zaken werd dat vetorecht afgenomen. Dan kon je met een meerderheid van landen
dingen besluiten. Een meerderheid van landen kon dus de minderheid dwingen dingen te
doen. Dat was wel een nadeel. Een derde nadeel zat denk ik in de betrekkelijk geringe rol van
de nationale parlementen. Nationale parlementen hadden eigenlijk een relatief kleine rol in
de hele besluitvorming. Dat zijn denk ik de drie belangrijkste nadelen van dit Verdrag
waarbij dus een aantal zaken ervoor gezorgd hebben dat het Verdrag geen ‘ja’ heeft gekregen
van de Nederlandse bevolking.
Pieter Veldhuizen: Zou ik hier misschien een punt aan kunnen toevoegen? De gebrekkige
communicatie over de Grondwet en het gemak waarmee het eigenlijk werd afgedaan. Dat
heeft in Nederland en Frankrijk geresulteerd in een ‘nee’. Ik denk dat dat toen ook een hele
grote rol heeft gespeeld.
Mark Verheijen: Dat klopt, mensen waren er niet bij betrokken.
3. Wat zou de invoering van de Europese Grondwet hebben veranderd aan de
toenmalige situatie in Europa? Zou het bijvoorbeeld voor Nederland positief
hebben uitgewerkt?
Nou, ten opzichte van het Verdrag van Maastricht zaten er een aantal praktische zaken in de
Grondwet om de praktische werking van de Unie te veranderen. De meest principiële
verandering was dus dat het vetorecht op een aantal gebieden zou worden opgeheven. Op
meer gebieden zou je met een eenvoudige meerderheid dingen kunnen besluiten. Dat is wel
erg ingrijpend in de hele Europese samenwerking. Als je een vetorecht hebt als land, kun je
op elk punt dingen tegenhouden. Als jouw parlement zegt ‘ik wil iets niet’ of als de ministers
dat zeggen, kun je iets tegenhouden. Bij het Grondwettelijk Verdrag zou dat op heel veel
gebieden worden afgeschaft en dat gaf Nederlanders dus echt het idee ‘Wij zijn niet meer de
baas in ons eigen land. Wij kunnen door een meerderheid van Frankrijk, Spanje, weet ik veel
wat gedwongen worden om iets niet te doen.’ Dat heeft denk ik heel veel mensen boos en
onzeker gemaakt. Burgers hadden het idee dat ze niet meer baas in eigen land waren. Dat is
denk ik ook de kern van het debat ook nu nog in Europa. Burgers hebben het idee dat het
allemaal voor hun wordt besloten en niet door hun. Ze hebben het idee dat ze niet meer de
baas zijn in hun eigen land.

Nu willen wij het graag met u hebben over de aanloop naar het referendum over de
Europese Grondwet in 2005.
In oktober 2003 werd er nog volop gewerkt aan de Europese Grondwet. Toch zei VVDKamerlid Van Baalen toen dat de VVD mogelijk de bevolking zou adviseren ‘nee’ te
stemmen tegen de Grondwet. 140

Afbeelding Mark Verheijen:
http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/49.jpg
Volkskrant verslaggever (7 oktober 2003). VVD richt pijlen op Europese grondwet. Volkskrant.nl.
Geraadpleegd op 5 november 2013,
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/750824/2003/10/07/VVD-richt-pijlenop-Europese-grondwet.dhtml
140
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4. Waarom was de VVD aanvankelijk tegen de Europese Grondwet?
Oeh. Pieter? Nou wreekt het zich dat jullie Hans van Baalen niet zelf spreken. Ik zat toen nog
niet in de Kamer. Deze weet ik dus echt niet. Ik weet alleen vanaf het moment dat het klaar
was en dat de VVD er voorstander van was en dat de VVD mee ging met het referendum.
Maar niet waarom de VVD aanvankelijk nog wel wat zat te mopperen over het referendum.
Dat kan ook gewoon onderhandelingstaktik zijn geweest. Maar dat weet ik dus echt niet.
5. Waarom adviseerde uw partij het jaar daarop toch aan de bevolking om vóór
de Grondwet te stemmen?
Omdat we uiteindelijk toch de voor- en de nadelen tegen elkaar hebben afgewogen. De
Europese Grondwet maakte de werking van de EU makkelijker en het gaf Europa meer
instrumenten om voortgang te maken op een aantal gebieden, op de interne markt en op
internationale handel. Hierdoor kon Europa de stappen zetten. Er zaten dus heel veel goede
zaken in de Grondwet, maar ik heb net ook drie grote nadelen genoemd. Uiteindelijk maakte
de VVD de afweging, de voor-en nadelen afwegend, dat de voordelen zwaarder telden. En als
je uiteindelijk kijkt naar het referendum, de uitslag en het chagrijn dat er in de samenleving
zat, kun je concluderen dat de VVD niet goed heeft begrepen wat er in de samenleving
speelde. Achteraf gezien was dat zo.
Op 25 januari 2005 stemde de VVD in de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel van
GroenLinks, PvdA en D66 om een raadplegend referendum te houden waarbij de bevolking
zich mocht uitspreken over de Europese Grondwet. De VVD wilde eerst alleen instemmen
met het referendum als vastgesteld zou worden dat de uitslag niet bindend zou zijn. 141
6. Waarom was de VVD in eerste instantie tegen een raadgevend referendum
over de Grondwet?
De VVD is altijd tegen referenda geweest en is ook op dit moment tegen referenda, omdat het
niet past in de Nederlandse verhoudingen. Wij zijn van mening dat uiteindelijk de politici
hier integraal afwegingen moeten maken. Zij moeten dus allerlei dingen tegen elkaar afwegen
en moeten uiteindelijk besluiten maken. De kiezers kunnen ons één keer in de vier jaar
kiezen en zij kunnen ons na vier jaar ook wegsturen. Wij vinden het een rare vorm van
democratie als wij, als politici, over onbelangrijke dingen gaan en wij de bevolking over
belangrijke zaken advies moeten vragen. Wij zijn dus geen voorstander van referenda. Maar
op dat moment is er bij de VVD schijnbaar iets gebeurd waardoor de fractie destijds heeft
besloten om voor één keer wel in te stemmen met een raadgevend referendum. Geen bindend
referendum, want dat kan niet eens door onze Grondwet. Politici zijn hier gekozen om te
stemmen en onze Grondwet zegt dat wij dit zonder last of ruggenspraak moeten kunnen
doen, dus zonder last. Wij kunnen ons dus niet van te voren binden aan zo’n raadpleging .
Dat de raadpleging wel belangrijk zou zijn in onze standspuntbepaling is vanaf het begin al
wel gezegd. Ik kan dadelijk nog wel zeggen waarom wij dit hebben besloten en welke
argumentatie gebruikt is, maar een bindend referendum kan gewoon niet volgens onze
Grondwet.
7. Mensen hebben dus vaak het idee dat er vóór hun wordt besloten. Zou het niet
beter zijn voor de burger als er vaker een referendum wordt gehouden, zodat zij
ook hun mening kunnen geven?
Nee, mensen hebben het idee dat zij zelf niet meer de baas zijn in hun eigen land. Vaak gaat
het er dan over dat iets in Europa besloten wordt. Ik denk dat de mensen ons, 150 mensen, in
Elsevier (25 januari 2005). VVD stemt toch voor referendum Europa. Elsevier.nl. Geraadpleegd op 5
november 2013,
http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2005/1/VVD-stemt-toch-voor-referendum-EuropaELSEVIER014238W/
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de Tweede Kamer gekozen hebben om de besluiten te nemen. Het is moeilijk om uit zaken
individuele punten te pakken die je aan de bevolking wil voorleggen. Wij moeten integraal
keuzes maken en na vier jaar mag de bevolking ons daar op afrekenen.
Pieter Veldhuizen: Dat is ook het grote gevaar, dat je op een gegeven moment een
wildgroei aan referenda krijgt. Als de ene groep binnen de samenleving over het ene punt wil
beslissen in een referendum, wil een ander ook wel iets op tafel leggen en daar over besluiten.
Die persoon heeft misschien wel geen zin om daar vier jaar later pas over te besluiten.

Campagne:
Nu willen wij het graag met u hebben over de campagne die de politieke partijen hebben
gevoerd.

8. Hoe heeft de VVD geprobeerd het pro- Europese standpunt aan de burger
over te brengen?
Misschien kan ik even een stapje terug gaan naar de vraag waarom de VVD eenmalig wel
heeft ingestemd met een referendum. Dat had te maken met een advies van de Raad van
State. Voordat besloten werd over het houden van een referendum, is er een advies gevraagd
aan de Raad van State. De Raad van State zei toen dat een referendum zou kunnen, omdat
het Verdrag zelf spreekt van een Grondwettelijk Verdrag. Voor de Grondwet heb je in
Nederland altijd een 2/3 meerderheid nodig, dus in dit geval kon er een referendum
gehouden worden. Daarnaast stonden er ook burgerrechten, nieuwe burgerrechten in het
Verdrag geformuleerd. Dat was de redenering waarom de VVD eenmalig instemde voor een
referendum. Dat hebben we daarna ook nooit meer gedaan en daarvoor ook nooit eerder.
Pieter Veldhuizen: Een wijze les geleerd!
Mark Verheijen: Ja, inderdaad! We hebben een wijze les geleerd.
Nou daarna, de campagne. Er lagen toen dus eigenlijk twee dingen. Er lag een verdrag
waarvan de VVD zei ‘daar zijn wij voor, alles afwegende’ en twee, er lag een besluit om een
referendum te voeren. Vanaf dat moment is alles mis gegaan wat er mis kon gaan. Het is een
dramatische campagne geweest. Enerzijds ging het referendum voor een deel, dat is ook een
nadeel van referenda, over het kabinet Balkenende II dat heel impopulair was op dat
moment. Dus mensen dachten ‘nou oké, het kabinet stelt iets voor, laten wij dan maar..
Pieter Veldhuizen: …maakt niet uit, wij stemmen tegen.
Mark Verheijen: Inderdaad, laten wij maar het signaal geven dat we het niet met hen eens
zijn. Dat was één nadeel. Over het tweede nadeel ben ik nog steeds niet helemaal uit. Alle
partijen, bijna alle partijen, waren toen voor die Grondwet en er is ook als kabinet toen heel
actief campagne gevoerd voor de Grondwet. De vraag is hoe je dan campagne moet voeren.
Het kabinet heeft campagne gevoerd door heel veel schrikbeelden op te werpen. Als je niet
voor de Grondwet zou zijn dan…, er is slecht campagne gevoerd. Zaken waren niet op feiten
gebaseerd, maar op angstbeelden en dat soort zaken. Het maakte het voor de tegenstanders
nog makkelijker om er een karikatuur van te maken. Dus eigenlijk is in die campagne alles
misgegaan. Partijen, sommige partijen als de SP die jullie net gesproken hebben, gingen het
echt gebruiken als moment om ‘nee’ te zeggen tegen Europa, tegen het kabinet en tegen alles.
Wat de voorstanders onderschat hebben, is dat mensen onderhuids heel veel zorgen en ook
boosheid hadden over hoe het ging in Europa. Men had geen vat op Europa. Dat kwam
eigenlijk toen bij elkaar. Die latente, eigenlijk onderhuidse woede over Europa en de onvrede
met het kabinet kwam in een soort dramatische cocktail bij elkaar.
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9. Bent u het ook eens met critici die zeggen dat de voorstanders veel te laat zijn
begonnen met de campagne, dat men juist daarom defensief campagne heeft
gevoerd en dat burgers ondanks de campagne nog steeds niet wisten waar de
Grondwet over ging?
Partijen hebben in Nederland geen enkel idee hoe ze om moeten gaan met referenda. De
enige partijen die dat wel wisten, waren de tegenstanders, met de SP echt voorop en ook de
PVV, groep Wilders was dat toen nog. Die was toen nog heel klein en beide deden het gewoon
heel goed. Het wreekt gewoon dat Nederland geen traditie kent van referenda. Wij weten
gewoon niet hoe we dat moeten doen, hebben geen idee hoe we dat moeten spelen. Dus dat is
gewoon heel slecht gegaan. Te laat begonnen, een verkeerde boodschap, alles ging keurig mis
wat er mis kon gaan.
U kwam er net zelf ook al even op dat sommige ministers enigszins vreemde uitspraken
hebben gedaan. Toenmalig minister van Justitie Donner van het CDA vreesde voor een
oorlog als Nederland tegen de Europese Grondwet zou stemmen 142 en D66 minister
Brinkhorst van Economische Zaken verwachtte dat een afwijzing van de Grondwet op 1 juni
op termijn funest zou zijn voor Nederland. 143

10. Bent u het met deze critici eens dat deze uitspraken nergens op gebaseerd
waren, maar alleen bedoeld waren om de burger te beïnvloeden?
De voorstanders hadden geen enkel idee welke toon ze aan moesten slaan. Ze wisten niet of
ze mensen nou op de inhoud mee moesten nemen, op hun eigen belang of op angstbeelden.
Uiteindelijk zei volgens mij minister Brinkhorst dat het licht uit zou gaan bij een tegenstem.
Ze gingen dus inspelen op angstbeelden en dat maakte mensen nog bozer: ‘Ze denken nu écht
dat we gek zijn!’ Dus het kabinet zat mis, de partijen die voorstander waren hadden de toon
niet, gingen niet voluit, gingen niet op de inhoud. Het meest zielige beeld was ooit een
filmpje, dat is vast nog wel ergens te vinden, waarin het kabinet vrijdag na de ministerraad op
het Plein in Den Haag, qua symboliek, folders ging uitdelen. Gewoon ministers die daar
helemaal geen zin in hadden. Je zag heel gênant minister Gerrit Zalm folders uitdelen waarin
stond waarom mensen voor de Grondwet moesten stemmen. Dat beeld liet gewoon alles zien
wat er mis was met de campagne en de strategie.
11. De campagne was dus niet uit een drive, maar het was een verplichting?
Nou ja, de staatssecretaris op dat moment, Atzo Nicolai, die kan er ook nog mooi over
vertellen. Gewoon echt absolutely clueless hoe het te doen, welke boodschap en gewoon geen
gevoel bij wat de mening van Nederlanders over Europa en dat is ook één van de grote
voordelen van dat hele referendum. Daarna is het debat over Europa, maar ook het chagrijn
van Europa bloot komen te liggen in Nederland. Daarvoor was Europa geen thema waarover
je kon discussiëren en waarover je discussieerde. Men wist ook helemaal niet hoe dat moest.

Redactie politiek (18 april 2005). Donner vreest oorlog bij ‘nee’ EU-grondwet. Trouw.nl.
Geraadpleegd op 5 november 2013,
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1721902/2005/04/18/Donnervreest-oorlog-bij-nee-EU-grondwet.dhtml
142

Redactie (11 mei 2005). Balkenende en Brinkhorst waarschuwen tegenstemmers. Europa Nu.nl.
Geraadpleegd op 6 november 2013,
http://www.europanu.nl/id/vh0ddte2zsvx/nieuws/balkenende_en_brinkhorst_waarschuwen?ctx=vgvqpnqs5qbn&start_
tab0=20
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12. Dus dat is dus eigenlijk het enige voordeel geweest van het referendum?
Nee, het grote voordeel was dat het debat over Europa los kwam, dat we ons bewust zijn
geworden dat mensen Europa zien als een trein die maar voort dendert, waar men geen grip
op heeft, dus er zitten wel een paar voordelen aan dat referendum.
13. Zouden de voorstanders van de Grondwet meer hebben moeten
samenwerken om zo een groot blok te vormen tegen tegenstanders als de SP?
Ik denk dat als we dat zouden hebben gedaan mensen alleen maar bozer zouden zijn
geworden. Volgens mij hadden burgers veel meer objectieve, zeker geen drammerige,
informatievoorzieningen moeten hebben gehad om zo uit gelegd te krijgen waarom de
afweging toch positief zou moeten zijn. Ik denk dat tegenstanders er nog meer baat bij
zouden hebben gehad als we met allerlei angstbeelden gingen drammen en blokken gingen
vormen onder het motto ‘alles tegen de SP’. Het kabinet had eerst twee zaken moten doen.
Het eerste wat ze hadden moeten doen is goed bedenken wat de gevoelens van mensen
waren. Pas als je weet hoe iemand denkt over Europa kun je een campagne op hem voeren en
hem gaan beïnvloeden. Het tweede wat het kabinet had moeten doen is goed nadenken over
wat hun boodschap was.
Pieter Veldhuizen: Jij hebt zelf ook tegen gestemd toch?
Mark Verheijen: Ja, ik heb tegengestemd. Ik zat toen in een lokale fractie van de VVD en
toen vroegen mensen zich af waarom ik tegen had gestemd. Je hoorde niet tegen te stemmen.
Dat gevoel had het kabinet volgens mij ook: ‘Je moet gewoon voorstemmen, Europa is toch
belangrijk voor ons?’.
14. Dus u was wel een beetje een vreemde eend in de bijt?
Nou nee, als je naar de uitslag kijkt moeten ook heel veel VVD’ers tegen hebben gestemd. Je
zag gewoon dat de mensen hier in Den Haag losstonden van wat het gevoel was in de
achterban. Dat was toen zo en ik denk dat het nog steeds een terugkomend thema is in de
hele Europadiscussie. Bij mij ging het ook niet eens zo zeer om die Grondwet zelf, maar meer
omdat iedereen zei dat je voor die Grondwet moest stemmen. Je was immers voor Europa.
Hiermee maakt het kabinet de discussie over de Grondwet tot een discussie van voor of tegen
Europa, maar feit was dat er in de Grondwet gewoon een paar nadelen zaten. Het opgeven
van het vetorecht en dat soort zaken, die Grondwettelijke elementen. Ik wil niet achter de
Europese vlag aanlopen, een Europees volkslied hebben. Dat hebben het kabinet en ook de
voorstanders van de Grondwet gewoon enorm onderschat.
Om ook nog even terug te gaan; Het ‘nee’ van Frankrijk drie dagen eerder op een zondag,
moet ook invloed hebben gehad. Dit kan ik natuurlijk nooit helemaal inschatten, maar ik
denk dat het ook invloed heeft gehad. Frankrijk zei op zondag nee, wij op woensdag. Ik kan
niet helemaal goed bepalen of de Nederlanders hebben gezegd ’als zij het kunnen, kunnen wij
het ook’.
Pieter Veldhuizen: Hebben jullie daar nog krantenartikelen over gevonden? Het kan
natuurlijk een onderdeel zijn van de redenen, dus het is nog wel leuk om daar even naar te
kijken of dat ook een rol heeft gespeeld.
Mark Verheijen: Drie dagen eerder had Frankrijk al ‘nee’ gezegd en dat maakte het voor
Nederland makkelijker om ‘nee’ te zeggen.
Pieter Veldhuizen: Toen na drie dagen nog geen rellen waren uitgebroken…
Mark Verheijen: Inderdaad! Na het ‘nee’ van Frankrijk was de Grondwet toch al feitelijk
van tafel, dus Nederlanders konden toen ‘nee’ zeggen zonder dat het negatieve consequenties
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voor Nederland had. Ook konden Nederlanders laten zien dat zij anders dachten over Europa
dan het kabinet en dat zij het kabinet maar een stom kabinet vonden.

Hoe kijkt de Nederlandse burger tegen Europa aan?
Nu willen wij het graag met u hebben over de burger en Europa. In ons interview met
Sophie In ’t Veld, Europarlementariër voor D66, gaf zij aan dat er destijds al een negatieve
stemming was over Europa en dat dit zeker heeft meegeteld in de keuze die burgers
maakten tijdens het referendum.
15. Deelt u deze mening? Wat zijn volgens u de belangrijkste tegenargumenten
van de burgers geweest?
Ik denk dat er gewoon een sluipende, onderhuidse onvrede over Europa was over het feit dat
alles maar gebeurt in Europa zonder dat de burgers daar invloed op hebben. Dat Europa
altijd maar doorgaat. Burgers hebben toch echt het idee dat hun nooit iets is gevraagd. Dat
idee is altijd onder de oppervlakte gebleven en in 2005 is het naar boven gekomen in het
referendum. Dus ik ben het met Sophie In ’t Veld eens.
Pieter Veldhuizen: Voor de verandering.
Mark Verheijen: Voor de verandering. Dat zijn wij niet zo vaak.
16. Er zijn natuurlijk ook veel mensen geweest die vóór de Grondwet hebben
gestemd. Wat zijn volgens u de belangrijkste argumenten van deze burgers
geweest?
De voorstanders zullen gedacht hebben: Europa is belangrijk voor Nederland. Nederland is
een exportland, een handelsland. Europa is belangrijk, dus we moeten ook maar
voorstemmen. Ik denk dat zowel bij de voor- als bij de tegenstemmers de echte hele
specifieke inhoud van de Grondwet niet de doorslaggevende factor is geweest. Ik denk dat het
sentiment dat eronder zat, het kabinet en de slechte campagne meer invloed hebben gehad.
Misschien heeft ook meegeteld dat wij een pro-Europees land zijn dat baat bij Europa heeft.
Dat vind ik ook, maar dat is geen reden om zomaar voor elk nieuw verdrag te stemmen.
17. Wat is naar uw mening het belangrijkste voordeel wat Nederlanders van
Europa hebben?
Handel en export. Als exportland maken wij zelf veel meer producten dan dat wij gebruiken.
Wij hebben dus veel baat van Europa. Het is gewoon heel handig als er geen grenzen en
tarieven meer zijn. Dus geen handelsbeperkingen en geen tarieven om uit te kunnen voeren.
Dat is ook het grootste voordeel voor Nederland. Daarom heeft Nederland veel baat bij de
EU.
18. Wat is naar uw mening het belangrijkste vooroordeel dat Nederlanders van
Europa hebben?
Het grootste vooroordeel is dat Brussel log is, dat er heel veel geld weglekt naar andere
landen en dat er heel veel geld verknoeid wordt in Brussel. Helaas zijn alle drie de
vooroordelen waar.
19. Hoe denkt u in deze tijd, maar ook in de toekomst, de Europese Unie dichter
bij de burger te brengen?
We moeten dit doen door Brussel minder snel te laten lopen. We moeten minder alles maar
naar Brussel trekken en we moeten minder nieuwe landen bij de EU laten.
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20. Denkt u dat dit voldoende is voor Nederlanders?
Europa moet gewoon doen waar ze goed in is, doen wat ze belooft en dat doet ze heel
duidelijk niet.

Toekomst:
Tenslotte willen wij met u spreken over de toekomst na het referendum en over de toekomst
van de Europese Grondwet.
In juni 2007 werd het Verdrag van Lissabon getekend. Dit Verdrag wordt gezien als een
zwakkere versie van de Europese Grondwet. Zo werden in het Verdrag de Europese Vlag en
een Europees Volkslied niet meer genoemd.144
21. Waarom heeft men zo kort na de Europese Grondwet het Verdrag van
Lissabon opgesteld?
Een aantal dingen klopten niet in Europa en deze werkten en liepen niet. Daar moest Europa
wel op aangepast worden. Het Verdrag van Lissabon is een verbetering van het Verdrag van
Maastricht. Het is een verdrag zonder de tierelantijntjes van de Europese Grondwet.
Daarnaast worden er minder vetorechten opgegeven. Het Verdrag van Lissabon komt dus wel
tegemoet aan een aantal bezwaren tegen dat Grondwettelijk Verdrag en het sluit wel aan bij
de opvatting dat de Europese Unie op een aantal gebieden gewoon beter moest functioneren.

Na het referendum over de Grondwet liet de VVD weten dat het onverstandig zou zijn als de
regering terug zou komen op de verwerping van de Grondwet. Hans van Baalen vond dat
de regering ervan moest uitgaan dat het verdrag definitief gestrand was. Volgens hem zou
er ook geen ‘Grondwet light’ moeten komen. 145 Toch werd Nederland vorig jaar
uitgenodigd voor speciaal overleg over het Duitse voorstel om Europa democratischer te
maken met een Europese Grondwet. 146
22. Wat is volgens u de reden dat men opnieuw begint aan een Europese
Grondwet?
Volgens mij moet men nooit meer aan een Europese Grondwet beginnen. Het idee van een
Grondwet moet men loslaten. We moeten altijd zorgen dat het Verdrag functioneel is, dat het
werkt waarvoor we het nodig hebben. Dat hoeft nooit meer via een Grondwet. Dat willen
mensen niet, dat sluit niet aan bij de belevingswereld van mensen. Dat moeten we niet willen.
Redactie (Onbekend). Verdrag van Lissabon: overeenkomsten en verschillen met Europese
grondwet. Europa Nu.nl. Geraadpleegd op 6 november 2013,
http://www.europa-nu.nl/id/vhofm7a4wkvo/verdrag_van_lissabon_overeenkomsten_en
145 van den Boogaard, Raymond (19 september 2005). Kabinet schrijft grondwet EU niet af. Nrc.nl.
Geraadpleegd op 6 november 2013,
http://vorige.nrc.nl/dossiers/europese_grondwet/europese_conventie_en_grondwet/article1637755.
ece
146 Hankel, Arne (10 maart 2012). Nederland betrokken bij opstellen nieuwe EU-grondwet. Elsevier.nl.
Geraadpleegd op 5 november 2013,
http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/nieuws/2012/3/Nederland-betrokken-bij-opstellen-nieuweEU-grondwet-ELSEVIER332981W/
144
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Als we het Verdrag moeten aanpassen omdat het niet meer werkt, moeten we dat zeker doen.
We moeten dat veranderen, maar niet meer met tierelantijntjes. We moeten niet de suggestie
wekken dat we een nieuw land gaan beginnen.

23. Denkt u dat Nederland in deze tijd wel klaar is voor een nieuwe Grondwet?
Heeft een nieuwe Grondwet kans van slagen?
Nee.

Dit waren onze vragen. Nogmaals hartelijk dank voor uw tijd.
Als wij ons profielwerkstuk af hebben, zullen we deze naar u sturen. Dit zal in maart
volgend jaar zijn. Wij wensen u veel succes bij uw werk als Tweede Kamerlid voor de VVD.
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Bijlage 1.4
Interview- Hoogleraar Europees Recht L.W. Gormley
Opening:
Goedemorgen professor Gormley. Allereerst hartelijk dank dat u
tijd voor ons vrijmaakt. Dit waarderen wij zeer. In dit interview
zouden we het graag willen hebben over juridische en
constitutionele kant van de Europese Grondwet, namelijk wat de
gevolgen zouden zijn geweest, maar ook over wat uw visie is op de
gevoerde campagne, de meningen van de Nederlanders en het
verdrag van Lissabon.
Middengedeelte:
Wij willen graag beginnen met de Europese Grondwet in het
algemeen.
Europese Grondwet:
1. Wat hield de Europese Grondwet in het kort in?
De Europese Grondwet was een verdere stap in de Europese
integratie. Het beantwoordde een conclusie van het Hof van Justitie
van een aantal jaren geleden . De verdragen van de Europese
Gemeenschap en het constitutionele Handvest van de Gemeenschap
zoals dat in die tijd heette. Men dacht dat het beter was om een
grondwet als kern/basisdocument te hebben. Er zou dan beter
gehoor kunnen worden gegeven aan de hiërarchie. Er zou dan ook
meer duidelijk kunnen worden over de status van handelingen van de instellingen. De
Grondwet zelf brengt de EU tot een hogere status. De Grondwet wilde ook meer de richting
van een Europese identiteit op gaan. En daarom ook een Europees volkslied en een Europese
vlag. Deze waren informeel al in gebruik. De vlag was al jaren in gebruik als vlag van de Raad
van Europa. Het idee was dat het Europees bewustzijn en de identiteit verder vooruit zouden
gaan en dit met structuur van wetgeving en regelgeving.
Een deel van de Grondwet bestond uit oude verdragen. Zo kwam het Handvest van de
Grondrechten van de EU voor een groot deel overeen met de tekst die eerder was
verschenen in het Verdrag van Nice uit 2001. 147
2. In welke delen van de Grondwet zaten de grote verschillen ten opzichte van de
reeds ondertekende verdragen? Of zaten de veranderingen door de gehele
Grondwet verwerkt?
Een kernverandering in de Europese buitenlandse zaken waren het volkslied en de vlag. De
Afbeelding L.W. Gormley:
http://www.rug.nl/staff/l.w.gormley/.
147 Jacobs, T.J.M. (2004). Strijdpunten Europese grondwet, Sdu Den Haag, pagina 37
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rest van de Grondwet was meer een knip-en-plakwerk van de oudere verdragen bij elkaar.
Het idee om het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie op te nemen was een
ambitieuze manier om de rechten van de Europese burgers te verankeren, als grondwettelijke
basis hebbende. Men gaf een hoger profiel aan de Europese Unie, de EU werd echt in de
schijnwerpers gezet. Het gaf een hoger profiel door de minister van Buitenlandse Zaken en
natuurlijk werd de samenwerking in de justitionele Buitenlandse Zaken uitgebreid. Verder
was het voortzetting van het bestaande beleid.
3. Wat waren de gevolgen van de Europese Grondwet voor Nederland?
Er waren niet zo veel gevolgen van de Europese Grondwet voor Nederland. Wat politiek al
overeengekomen was in eerdere verdragen stond in de Grondwet. Het werd misschien
duidelijker door het creëren van een minister van Buitenlandse Zaken. Hierdoor werd
duidelijk dat het nationale buitenlands beleid minder belangrijk zou worden ten opzichte van
het Europees buitenlands beleid. Door de Grondwet zou er ook een mogelijkheid zijn tot een
toekomstige ontwikkeling van een Europees defensiebeleid. Dit zou in de toekomst kunnen
gebeuren als iedere lidstaat ermee instemt. Er is wel een soort defensieaspect voor veiligheid,
maar echt Europees defensiebeleid als zodanig, dat is er niet, het hapert een beetje.
Dit zijn wel de grootste gevolgen. Er zijn niet zoveel gevolgen voor Nederland. Wel kregen
nationale parlementen meer invloed in de beleidsformatie, maar niet in de wetgeving zelf.
Verder waren er geen desastreuze gevolgen.
Voor Nederlanders die mochten stemmen tijdens het referendum in 2005 zijn vooral de
gevolgen van de Grondwet die de burgers direct merkten interessant geweest.
4. Wat waren zaken uit de Europese Grondwet die de burger persoonlijk
raakten en wat waren de gevolgen van deze zaken?
Er waren geen nieuwe dingen die de burgers persoonlijk raakten. Er kwam wel een vlag en
volkslied, maar burgers kregen geen nieuwe extra rechten. Eén van de kernproblemen met
een referendum is dat burgers nooit de vraag beantwoorden die ze wordt gesteld. Een kleine
anekdote; Een eerstejaars tentamen multiple choice met meer dan 1200 studenten. Een vraag
was ‘De Europese Grondwet zou…’, A ‘dierenmishandeling verplicht stellen’, B ‘de lidstaten
afschaffen’ , C ‘een minister van Buitenlandse Staten oprichten’ of D ‘iets anders dat ook niet
waar was’. 35% dacht dat optie A het juiste antwoord was. 21% dacht dat de Grondwet de
lidstaten zou afschaffen. Dit is beiden niet waar. De Grondwet en de huidige verdragen zijn
de eerste juridische instrumenten in de geschiedenis die dieren erkennen als wezens met
gevoelens en rechten. De volgende alinea spreekt over de Unie die de culturele, religieuze en
sociale tradities van de lidstaten erkent. Dit geldt voor stierenvechten, maar ook voor halal of
koosjer slachten. Dit wordt niet gezien als heel diervriendelijk, maar het is wat anders dan
dierenmishandeling verplicht stellen. De SP heeft het gepresenteerd als ‘een stem voor
Europa is een stem voor dierenmishandeling’. Dat was niet waar. Ze hebben de politieke
uitzondering omgedraaid en dat gepresenteerd als de hoofdregel. Maar dat was het niet.
Jullie hebben Harry van Bommel van de SP gesproken? Belachelijke vent. Dat soort niveau
van zuivere politieke leugens, de kiezers op het verkeerde been zetten.
Net voor het referendum over de Grondwet moest ik een toespraak houden voor de provincie,
voor de Commissaris van de Koningin, voor de hoger provinciale ambtenaren en politici. Het
ging over de Grondwet en de provincie, namelijk wat de Grondwet voor gevolgen zou hebben
op de regio enzovoort. Op een bepaald moment zei ik dat een van de kernproblemen is dat de
politici de Grondwet niet hebben gelezen. De commissaris zei: ‘ Er zijn natuurlijk eerlijke
uitzonderingen’. En toen ging het verder. De gedeputeerde die verantwoordelijk was voor de
Europese Zaken, een zekere Henk Bleker van wie men later heeft gehoord, had geen tijd en
was niet aanwezig bij de toespraak. Later werd er een gangetje omgedoopt achterin het
provincieplein, op het Europaplein en Bleker hield een toespraak. ‘Europa dit en dat’ en de
ambtenaren keken me aan en m’n ogen begonnen te rollen. Wat heb ik gedaan; ik heb gezegd
‘meeste politici hebben het niet gelezen en deze heeft het niet gelezen’ en alle ambtenaren
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lagen in een deuk. Ze waren niet stil te houden. Bleker kan ontzettend goed uit zijn nek
kletsen.
Meneer Gormley gaf ons een krantenartikel uit het Dagblad van het Noorden. Dit was een
stuk dat ging over zijn uitspraak tijdens Blekers toespraak.
5. Wat waren de gevolgen van de Europese Grondwet voor de internationale
verbanden?
De Unie kreeg formeel juridische persoonlijkheid. Dit hadden ze al volgens het volksrecht,
maar nog niet zo volgens het Europees Recht. De Europese Unie heeft nu officieel wel
juridische persoonlijkheid. In artikel 47 van het Verdrag betreffende de Europese Unie: ‘De
Unie heeft rechtspersoonlijkheid.’ Vroeger hadden de gemeenschappen
rechtspersoonlijkheid, maar de Unie niet. Dit is vrij logisch. De verdragen over de Europese
Unie en de verdragen betreffende het functioneren van de Europese Unie hebben gelijke
juridische waarde.
SP-kamerlid Harry van Bommel vond de toenemende invloed van het Europees Parlement
een groot voordeel van de Europese Grondwet. De situatie in 2005 in Europa was naar zijn
mening te ondemocratisch.
6. Bent u het hiermee eens en wat zag u als voordelen van de Europese
Grondwet?
Er waren twee grote voordelen. Het eerste voordeel van de Grondwet en de huidige verdragen
is de grote vereenvoudiging van besluitvormingsprocedures. In de Grondwet heeft men
besloten om een andere benaming aan Europese wetten te geven. Er is besloten de huidige
benamingen van besluiten, verordeningen en richtlijnen te handhaven. De hoeveelheid
procedures is teruggebracht naar gewone wetgevingsprocedures en een speciale procedure,
waarvan de autoriteiten kunnen variëren. Maar er is een normale wetgevingsprocedure.
Het tweede vooroordeel was dat het Europees parlement een duidelijkere en
gelijkwaardigere rol kreeg. Het kreeg een betere stem. Dit was een grote verbetering in de
Grondwet en de huidige verdragen. Het Europees parlement kreeg een grotere invloed, want
het kreeg een grotere democratische rol. Het kreeg inspraak, maar het kon ook instemmen
met iets en soms kon het met een ‘nee’ ook iets blokkeren. Ook kreeg het Europees Parlement
een grotere rol, doordat het op de Europese Commissie toezicht kon gaan houden. Ze konden
namelijk opletten hoe de Commissie om zou gaan met gedelegeerde bevoegdheden. Als de
Raad bijvoorbeeld een bevordering voorstelt, dan kan er toezicht worden gehouden op hoe de
Commissie maatregelen treft en wijzigingen in elementen aanbrengt, bijvoorbeeld technische
veranderingen. Dus het Parlement heeft meer toezicht op hoe de Commissie de gedelegeerde
bevoegdheden gaat uitoefenen.
7. Wat waren naar uw mening nadelen van de Europese Grondwet?
Het grootste nadeel was de naam van het nieuwe verdrag, namelijk de ‘Grondwet’. Het had
namelijk nog steeds de vorm van een verdrag. Er was een kloof tussen de politici/politieke
standen en de vrouw en man op straat. Dit had niet alleen te maken met Europa. De mensen
hadden ook geen geloof meer in de politici, dus de burgers werden open voor populisten. De
burgers weten alleen waar ze tegen zijn. De ontwikkelingen van Geert Wilders bijvoorbeeld,
het is niet een partij. Het is een man heilig verklaren. Het nadeel was dat veel staten door de
naam ‘Grondwet’ werden gedwongen tot een referendum. Dit was ook de eerste keer dat
Nederland dat heeft gedaan. De regering dacht van: ‘Dat winnen we wel’, want Nederland is
pro-Europa. Maar vanwege het feit dat het referendum werd gezien als een mogelijkheid om
een proteststem te doen zonder grote gevolgen voor nationaal beleid, heeft de regering
verloren. De ja-campagne is nooit tot uiting gekomen.
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Campagne:
VVD kamerlid Mark Verheijen vond dat in de campagne voor de Europese Grondwet alles
mis ging wat mis kon gaan.
8. Vond u de campagne voor de Grondwet ook slecht gaan?
Ja, dit had verschillende oorzaken. Politici lieten het maar verstek gaan, er was geen grote
campagne. Een beetje informatie kwam net voor het referendum langs en dat was het. Er
werd niet goed uitgelegd aan de bevolking wat de Grondwet probeerde te doen. Het was een
domme beslissing om een referendum te houden. Dit is hoofdzakelijk gedaan onder druk van
D66. D66 is een heel lieve partij. Op Europees niveau zit het in het Parlement en is net als de
VVD daar een liberale partij, maar het heeft niet beseft dat een referendum een slecht
instrument is. Het referendum ging niet over iets kleins, maar over een heel groot politiek
instrument. Het probleem was dat de Grondwet veel te lang was. Het zijn samengevoegde
verdragen met extra bepalingen erin. De mensen konden het niet in hun harten vangen. De
Amerikaanse Grondwet is relatief kort, het heeft kernprincipes die iedereen kan verstaan. De
Europese Grondwet is een poging om technische dingen en inspirerende dingen bij elkaar te
stoppen, met het resultaat dat niemand het begreep. Nu zijn er twee verdragen, in het eerste
verdrag staan de kerninstellingen van de Europese Unie en hoe alles werkt staat in het
tweede verdrag. Het is nu veel beter, maar nog steeds veel te lang.
De Socialistische Partij heeft succesvol campagne gevoerd tegen de Europese Grondwet.
Kamerlid Van Bommel zei dat de partij zelf ook verrast was door het succes. De campagne
van het ‘nee-kamp’ verschilde enorm van de campagne van de voorstanders.
9. Wat vond u van de campagne van de tegenstanders van de Grondwet? U was
het er misschien niet mee eens, maar hoe vond u dat het was opgezet?
De campagne was zeer slim, maar heel veel was gebaseerd op met opzet verkeerde informatie
en dat komt niet ten eer van de betrokken partijen. Ze roepen maar wat. Zelfs een persoon
met elementaire kennis van Europa kon zien dat wat ze verkochten zuivere politieke leugens
waren, als ik dat zo kan zeggen.
10. Heeft de campagne van de politieke partijen volgens u nog invloed gehad op
het stemgedrag van de Nederlanders?
Jazeker. De mensen hoorden alleen kritische geluiden en niks anders. Dan stemt iedereen
maar tegen. Ook is er iets in de Nederlandse politieke psychologie dat gaat als: ‘Dan gaan we
dwars liggen’. En de Fransen gingen ook dwarsliggen. Het Franse ‘nee’ van drie dagen eerder
heeft de Nederlanders een excuus gegeven. De zwarte piet was niet meer aan hen. ‘Het gaat
toch niet door, dus laat ons tegen stemmen.’
Argumenten van de burger en Europa:
Nu willen wij het graag met u hebben over de burger en Europa. In ons interview met
Sophie In ’t Veld, Europarlementariër voor D66, gaf zij aan dat er destijds al een negatieve
stemming was over Europa en dat dit zeker heeft meegeteld in de keuze die burgers
maakten tijdens het referendum.
11. Deelt u deze mening? Wat zijn volgens u de belangrijkste tegenargumenten
van de burgers geweest?
Als burgers alleen negatieve dingen horen, zullen ze dit geloven. Van alles wat fout gaat,
geven binnenlandse politici Europa de schuld. Voor alles wat goed gaat, nemen ze zelf
krediet. Maar dit is niet zo. Niet alle zwarte pieten zijn bij Europa neer te leggen. Dit heeft
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zonder twijfel de gevoelens van de burgers beïnvloed. Het is goed om te kijken naar wat het
Europese burgerschap heeft gedaan in de handen van het Hof van Justitie. Het is een goed
instrument geworden waarbij de burgers rechten krijgen die ze tegen de nationale regering
kunnen gebruiken in bepaalde gevallen. Dus het Europees burgerschap is uitsluitend goed
geweest. En zeer goed geweest voor mensen die naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld naar
een andere lidstaat. Er wordt een extra identiteit gecreëerd zonder dat je de nationale
identiteit verliest. Je krijgt er een extra lading bij met alleen maar positieve rechten en
nauwelijks verplichtingen. Het belangrijkste tegenargument van de burgers is toch wel het
sentiment geweest. Niemand legde aan hen uit waarom de Grondwet goed voor hen was.
Burgers wisten niet beter. Voor het referendum over de Europese Grondwet was er al een
beetje ontevredenheid en dit is verder gegroeid door elementen van de pers en politici die
altijd het negatieve beeld geven. Misschien heeft het ook wel iets te maken met de Euro. De
Euro werd doorgedramd. De Euro heeft veel positieve effecten, maar het probleem is dat men
in Nederland heeft gezien dat de prijzen gingen stijgen. Dit kwam echter niet zo zeer alleen
door de Euro, soms zag je dat detailhandelaren de prijzen een paar maanden voor de
wisseling van de Euro al verhoogden. Ze hebben gewoon gedacht van: ‘Iedereen zal denken
dat het komt door de Euro’. Ze namen dit als excuus. Teveel mensen die voordelen en kansen
zien om voordeel te nemen van een verandering, nemen die kansen, zodat ze rijker worden.
12. Er zijn natuurlijk ook veel mensen geweest die vóór de Grondwet hebben
gestemd. Wat zijn volgens u de belangrijkste voorargumenten van deze burgers
geweest?
Er was verbetering van de transpiratie , verbetering van besluitvorming en verbetering in de
identiteit van de Unie zelf.
Volgens Mark Verheijen, Tweede Kamerlid voor de VVD, is de inhoud van de Europese
Grondwet niet de doorslaggevende factor geweest van de burgers om voor of tegen te
stemmen. Volgens hem was het sentiment van meer invloed.
13. Bent u het hiermee eens? Hebben de burgers volgens u meer gekeken naar
de inhoud van de Grondwet of helemaal niet?
Burgers hebben helemaal niet gekeken naar de inhoud van de Grondwet. Het heeft ook wel te
maken met de hoeveelheid informatie. Mensen lezen geen juridische teksten. Helemaal niet.
Vertel maar wat in de Grondwet staat, iemand kiest iets waar ze het niet mee eens zijn en
zeggen dan dat ze er tegen zijn.
14. Waren er volgens u ook nog andere redenen die meespeelden in het ‘nee’ van
Nederland?
Algemene ontevredenheid en de politieke stand speelden mee. De kwaliteit van de politieke
stand was heel laag. Het referendum was een protestgelegenheid.
Er is veel onduidelijkheid over Europa. Niet elke Nederlander weet hoe de Europese Unie
precies in elkaar steekt.
15. Vindt u dat Nederlanders over het algemeen een goed beeld hebben van
Europa of zijn er ook vooroordelen?
Ze hebben veel vooroordelen. Ze hebben niet meer een goed beeld van Europa.
Het gekke is dat de lidstaten zelf vragen aan Europese Instellingen om actiever te zijn op
meer beleidsterreinen. Ze geven bevoegdheden weg om vervolgens te zeggen dat de Europese
Instellingen te veel bevoegdheden krijgen. Als de lidstaten bevoegdheden willen behouden,
moeten ze deze niet toekennen aan de Europese Unie. Dit is de fout van nationale politici. Ze
hebben gezien dat het handig is om veel problemen in breder perspectief aan te pakken, maar
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dan zeggen ze vervolgens dat de besluitvorming van hen wordt afgepakt. Het nationaal
parlement is 50% tot 60% van de tijd bezig met het omzetten van Europese richtlijnen in
nationaal recht. Aan de wetsvoorstellen zelf kunnen ze weinig doen. Ze hebben wel
onderhandelingsruimte over hoe ze iets doen, maar bepaalde resultaten liggen door de EU
vast. Parlementariërs beginnen te denken dat ze te weinig te zeggen hebben. Het is ook waar
dat democratische invloed nu plaats vindt op het niveau van het Europees Parlement met
direct, rechtstreeks gekozen Europarlementariërs. Nu is het systeem sinds de Europese
Grondwet dat nationale parlementen wel invloed kunnen hebben op de behandelingen van de
voorstellen die de Commissie doet: het gele en rode kaarten systeem. Dan moet de
Commissie het heroverwegen. Maar de nationale parlementariërs spreken met twee
gezichten.
Toekomst:
Tenslotte willen wij met u spreken over de toekomst na het referendum en over de toekomst
van de Europese Grondwet.
In juni 2007 werd het Verdrag van Lissabon getekend. Dit Verdrag wordt gezien als een
zwakkere versie van de Europese Grondwet. Zo werden in het Verdrag de Europese Vlag en
een Europees Volkslied niet meer genoemd. 148
16. Is het verdrag van Lissabon inhoudelijk echt een verzwakte versie van de
Grondwet?
Ja. Er kwam bijvoorbeeld geen minister van Buitenlandse Zaken. De controversiële zaken
werden uit de Grondwet gehaald. Omdat er brede overeenstemming was over de rest, ging
dat door. De vorm van verdragen werd gehandhaafd en de traditionele benamingen van
Europese en juridische instrumenten werden gehandhaafd. Niet controversiële aspecten
werden gehandhaafd. Verbetering van de besluitvormingsprocedure en de activiteiten op
nieuwe terreinen, waar het niet controversieel was, werd gehandhaafd. Ook de traditionele
vorm van de instrumenten werden gehandhaafd.
17. Bevat het Verdrag van Lissabon ook zaken uit de Europese Grondwet die
door sommigen destijds al controversieel werden bestempeld?
Nee, alle controversiële zaken zijn eruit gehaald.
De Europese Grondwet is in 2005 door een groot deel van de Nederlanders verworpen.
Toch werd Nederland vorig jaar uitgenodigd voor speciaal overleg over het Duitse voorstel
om Europa democratischer te maken met een Europese Grondwet. 149
18. Wat is volgens u de reden dat men zoveel jaar na data opnieuw begint aan
een Europese Grondwet?
Men denkt dat de Grondwet het Europees bewustzijn van de bevolkingen kan verhogen. In de
Grondwet zijn de rechten duidelijk gecreëerd voor de bevolking. Er wordt gedacht dat het iets
meer aanspreekt dan een essentieel verdrag dat is afgesloten met minder politieke
betrokkenheid van de burgers. Verdragen hebben de neiging verder weg te staan van de
burgers dan een grondwet. Het Handvest is alleen van toepassing op de lidstaten als ze het
Redactie (Onbekend). Verdrag van Lissabon: overeenkomsten en verschillen met Europese
grondwet. Europa Nu.nl. Geraadpleegd op 6 november 2013,
http://www.europa-nu.nl/id/vhofm7a4wkvo/verdrag_van_lissabon_overeenkomsten_en
149 Hankel, Arne (10 maart 2012). Nederland betrokken bij opstellen nieuwe EU-grondwet. Elsevier.nl.
Geraadpleegd op 5 november 2013,
http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/nieuws/2012/3/Nederland-betrokken-bij-opstellen-nieuweEU-grondwet-ELSEVIER332981W/
148
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Europees recht toepassen. En niet alleen op de instellingen, maar ook lidstaten. Flink wat
rechten zijn daar gecreëerd. Sommige lidstaten proberen het Handvest zo smal mogelijk uit
te leggen. Zij zeggen: ‘We moeten ermee instemmen, maar het zegt niks.’ Andere lidstaten
zeggen; ‘Nee, dit is de weg vooruit.’ In plaats van opnieuw beginnen aan een Europese
Grondwet kunnen ze veel beter doorgaan met wat ze hebben. Laat de Grondwet maar een
tijdje schieten tot de economische omstandigheden beter zijn. Dan moet de kern worden
uitgelegd, namelijk waarom mensen de Grondwet nodig hebben. Ik denk dat eerste de
Eurocrisis moet worden opgelost voordat we verder kunnen gaan met een Europese
grondwet.
Afronding:
Dit waren onze vragen. Nogmaals hartelijk dank voor uw tijd.
Als wij ons profielwerkstuk af hebben, zullen we deze naar u sturen. Dit zal in maart
volgend jaar zijn.
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Bijlage 2 - Uitslagen van het
referendum
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Dit is de uitslag in procenten per provincie.150
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NL verkiezingen (Onbekend). Referendum over de Europese Grondwet – 1 juni 2005.
Nlverkiezingen.com. Geraadpleegd op 9 december 2013,
http://www.nlverkiezingen.com/Ref2005.html
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De spreiding van de percentage ‘ja’ en ‘nee’ stemmen in Nederland.

NL verkiezingen (Onbekend). Referendum over de Europese Grondwet – 1 juni 2005.
Nlverkiezingen.com. Geraadpleegd op 9 december 2013,
http://www.nlverkiezingen.com/Ref2005.html
152 ChristenUnie Eemsmond (9 juni 2005). Stemgedrag Eemsmond over Europese Grondwet.
Christenunie.nl. Geraadpleegd op 4 januari 2014,
http://eemsmond.christenunie.nl/k/news/view/35111/43668/stemgedrag-eemsmond-over-europesegrondwet.html
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Bijlage 3 - Enquête
Enquête - Europese Grondwet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introductie:
Wij zijn Jelyn en Daphne en wij zitten in VWO 6. Wij houden ons profielwerkstuk over de
Europese Grondwet en wij onderzoeken waarom het merendeel van de Nederlanders in het
referendum in 2005 tegen de Grondwet heeft gestemd.
Datum: ………………………………………………………………………………………….
Woonplaats: …………………………………………………………………………………
Leeftijd: …………………………………………………………………………………………
1. Heeft u gestemd tijdens het referendum over de Europese Grondwet in 2005?
(graag uw antwoord aankruisen)
o
o

Ja
-> ga door naar vraag 3
Nee

2. Waarom heeft u niet gestemd tijdens het referendum?
(graag uw antwoord aankruisen)
o
o
o
o

De inhoud van de Grondwet vond ik onduidelijk.
De Europese Grondwet interesseerde mij niet.
Ik was verhinderd.
Anders, namelijk:………………………………………………………………………………………….

3. Wat heeft u gestemd tijdens het referendum?
(graag uw antwoord aankruisen)
o
o
o

Ik heb voor de Europese Grondwet gestemd.
Ik heb tegen de Europese Grondwet gestemd. -> ga door naar vraag 5
Ik heb blanco gestemd.
-> ga door naar vraag 6

4. Waarom heeft u voor de Europese Grondwet gestemd?
(graag één antwoord aankruisen)
o
o
o
o

Om economische redenen.
Stimulering van de Europese eenwording.
Verbetering van de aanpak van (grensoverschrijdende) problemen.
Verbetering van de bescherming van de rechten van Europese burgers.
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o
o
o
o

Versterking van de positie van de Europese Unie in de wereld.
Ik kreeg advies om voor de Grondwet te stemmen.
De politieke partij waar ik op stemde was voor de Grondwet.
Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………….

5. Waarom heeft u tegen de Europese Grondwet gestemd?
(graag één antwoord aankruisen)
o
o
o
o
o
o
o

Machtsverlies aan de Europese Unie.
Te veel Nederlands geld naar de Europese Unie.
Verlies van de Nederlandse identiteit.
Meer marktwerking, ook in de zorg en het onderwijs.
Ik kreeg advies om tegen de Grondwet te stemmen.
De politieke partij waar ik op stemde was tegen de Grondwet.
Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………….

6. Waarom heeft u blanco gestemd tijdens het referendum over de Europese
Grondwet? (graag uw antwoord aankruisen)
o
o

Ik had te weinig kennis over de Grondwet om een keuze te maken.
Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………….

Bedankt voor het invullen van onze enquête!
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Bijlage 4 - Uitslagen van de enquête
Op 6 januari 2014 is onze enquête gesloten. Wij hebben meer dan honderd ingevulde
enquêtes binnengekregen, waarvan er honderd enquêtes door ons zijn goedgekeurd. Deze
enquêtes hebben wij gebruikt voor ons onderzoek. Vanzelfsprekend is onze enquête niet
representatief, omdat we daarvoor te weinig ingevulde enquêtes hebben binnengekregen.
Toch kunnen we dit onderzoek gebruiken ter illustratie van ons literatuuronderzoek. Zo
kunnen we de officiële uitslag van het referendum over de Grondwet vergelijken met onze
uitslag.
In onze enquête hebben we mensen ook gevraagd naar hun leeftijd en woonplaats. De
spreiding van deze grootheden was erg ongelijkmatig. Daarom konden we op basis van deze
gegevens geen conclusies trekken met betrekking tot leeftijd en woonplaats. Dit zou een zeer
subjectief beeld geven en een indeling op basis van provincie of leeftijd zou geen recht doen
aan het onderzoek.
Hiernaast staat het cirkeldiagram met daarin het opkomstpercentage onder onze
geënquêteerden tijdens het referendum over de Europese Grondwet. Uit dit diagram blijkt
dat het opkomstpercentage onder onze geënquêteerden 75% was. Dit is meer dan het
landelijke opkomstpercentage van 63,3%. 153

OPKOMST
Wel gestemd

Niet gestemd

25%

75%

153

Europa.Nu (1 juni 2005). Referendum over EU-grondwet in Nederland. Europa nu. Geraadpleegd
op 7 november 2013,
http://www.europa-nu.nl/id/vgvqpnqs5qbn/referendum_over_eu_grondwet_in_nederland
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Dit tweede diagram laat de uitslag van het referendum zien. Deze uitslag is gebaseerd op het
percentage geënquêteerden dat destijds gestemd heeft.

VERDELING STEMMEN
Voor

Tegen

Blanco

3%

44%
53%

Onderstaand cirkeldiagram geeft de argumentatie van de voorstemmers van de Grondwet
weer.

ARGUMENTEN VOOR DE GRONDWET
Versterking van de positie van de Europese Unie in de wereld.
Stimulering van de Europese eenwording.
De politieke partij waar ik op stemde was voor de Grondwet.
Verbetering van de bescherming van de rechten van Europese burgers.
Om economische redenen.
Verbetering van de aanpak van (grensoverschrijdende) problemen.

15%

24%

9%
37%
12%
3%
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Van de mensen die voor de Grondwet hebben gestemd, heeft de meerderheid de overweging
gemaakt dat de Europese Grondwet goed zou zijn voor de stimulering van de Europese
eenwording.
Onderstaand cirkeldiagram geeft de argumentatie van de tegenstemmers van de Europese
Grondwet weer.

ARGUMENTEN TEGEN DE GRONDWET
Verlies van de Nederlandse identiteit.
Machtsverlies aan de Europese Unie.
Te veel Nederlands geld naar de Europese Unie.
De politieke partij waar ik op stemde was tegen de Grondwet.
Andere reden.

15%

30%

10%
8%
38%

Het merendeel van de tegenstemmers van de Grondwet heeft tegengestemd vanwege te veel
machtsverlies aan Europa. De tegenstemmers die tegen de Europese Grondwet hebben
gestemd vanwege een andere reden (15% van de geënquêteerden) deden dit onder andere
vanwege het ontbreken van een verwijzing naar de joods-christelijke cultuur en de
onvoorziene gevolgen van een Europese Grondwet.
Alle geënquêteerden die blanco hebben gestemd tijdens het referendum hebben als reden
opgegeven dat zij te weinig kennis hadden over de Grondwet om een keuze te maken.
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Bijlage 5 – Correspondentie
Correspondentie - Informatieaanvragen
VVD
Aan: liber@vvd.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 15 september 2013
Onderwerp: Opvragen oude edities ledenblad Liber
--------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van een bericht op de site van de VVD mailen wij u. Wij zijn twee leerlingen uit VWO
6 en wij houden ons profielwerkstuk over de Europese Grondwet. Voor ons PWS willen wij graag
literatuur opvragen om zo het standpunt van de VVD ten aanzien van de Europese Grondwet te
bepalen. Op de VVD-site lazen wij over het ledenblad Liber en de mogelijkheid om oude edities die niet
meer op de site staan op te vragen. Wij zouden graag van deze mogelijkheid gebruikmaken.
Zou u ons de edities van 2004 en 2005 van het ledenblad Liber willen sturen?
Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

-----------------------------------------------------------------Aan: liber@vvd.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 12 oktober 2013
Onderwerp: Opvragen oude edities ledenblad Liber
--------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van een vorige mail die wij naar u hebben gestuurd op 15 september mailen wij u. Wij
zijn twee leerlingen uit VWO 6 en wij houden ons profielwerkstuk over de Europese Grondwet. Voor
ons PWS willen wij graag literatuur opvragen om zo het standpunt van de VVD ten aanzien van de
Europese Grondwet te bepalen. Op de VVD-site lazen wij over het ledenblad Liber en de mogelijkheid
om oude edities die niet meer op de site staan op te vragen. Wij zouden graag van deze mogelijkheid
gebruikmaken.
Zou u ons de edities van 2004 en 2005 willen sturen?
Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

-----------------------------------------------------------------Aan: Jelyn Stegewans
Van: liber@vvd.nl
Pagina 81 van 113

De Europese Grondwet - De redenen achter het ‘nee’ van Nederland
Datum: 14 oktober 2013
Onderwerp: RE: Opvragen oude edities ledenblad Liber
--------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Jelyn en Daphne,
Ik zal kijken of dat mogelijk is. Zo ja, dan sturen wij ze op.
Met vriendelijke groet,
I. (Iris) van Delden
Communicatie
===============
VOLKSPARTIJ
VOOR VRIJHEID
EN DEMOCRATIE
Laan Copes van
Cattenburch 52
Postbus 30836
2500 GV Den Haag
T 070 361 30 41
E i.vandelden@vvd.nl
W www.vvd.nl
Tw @ivdelden

-----------------------------------------------------------------Aan: liber@vvd.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 15 oktober 2013
Onderwerp: RE: Opvragen oude edities ledenblad Liber
--------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo mevrouw Van Delden,
Dank u wel voor uw snelle reactie! Fijn dat u zal kijken of de ledenbladen kunnen worden opgestuurd.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer
Verstuurd vanaf mijn iPhone

-----------------------------------------------------------------Aan: Jelyn Stegewans
Van: liber@vvd.nl
Datum: 25 oktober 2013
Onderwerp: RE: Opvragen oude edities ledenblad Liber
--------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Jelyn,
Helaas kan dit niet. Wij sturen geen oude edities meer op. Sorry dat ik jullie niet verder kan helpen… .
Met vriendelijke groet,
I. (Iris) van Delden
Communicatie
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===============
VOLKSPARTIJ
VOOR VRIJHEID
EN DEMOCRATIE
Laan Copes van
Cattenburch 52
Postbus 30836
2500 GV Den Haag
T 070 361 30 41
E i.vandelden@vvd.nl
W www.vvd.nl
Tw @ivdelden

-----------------------------------------------------------------Aan: liber@vvd.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 27 oktober 2013
Onderwerp: RE: Opvragen oude edities ledenblad Liber
--------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo mevrouw Van Delden,
Dat is jammer. Toch willen wij u bedanken voor uw hulp.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

------------------------------------------------------------------
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Correspondentie - Informatieaanvragen
D66
Aan: d66@tweedekamer.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 21 september 2013
Onderwerp: Standpunt D66 Europese Grondwet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Geachte heer/mevrouw,
Voor ons profielwerkstuk over de Europese Grondwet verdiepen wij ons in het standpunt van de
Nederlandse politiek in 2005 ten aanzien van de Grondwet en het referendum dat is gehouden. Op de
website van D66 en van D66 Europa is het standpunt van D66 ten aanzien van de Europese Grondwet
niet te vinden.
Wij zouden graag een officieel standpunt van D66 willen gebruiken in ons profielwerkstuk.
Zou u ons stukken/documenten kunnen sturen die het standpunt van D66 verwoorden ten aanzien
van de Europese Grondwet en het referendum?
Wij zien uit naar uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

-----------------------------------------------------------------Aan: d66@tweedekamer.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 12 oktober 2013
Onderwerp: Standpunt D66 Europese Grondwet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van een vorige mail die wij gestuurd hebben op 21 september naar u mailen wij u.
Voor ons profielwerkstuk over de Europese Grondwet verdiepen wij ons in het standpunt van de
Nederlandse politiek in 2005 ten aanzien van de Grondwet en het referendum dat is gehouden. Op de
website van D66 en van D66 Europa is het standpunt van D66 ten aanzien van de Europese Grondwet
niet te vinden.
Wij zouden graag een officieel standpunt van D66 willen gebruiken in ons profielwerkstuk.
Zou u ons stukken/documenten kunnen sturen die het standpunt van D66 verwoorden ten aanzien
van de Europese Grondwet en het referendum?
Wij zien uit naar uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

-----------------------------------------------------------------Aan: Jelyn Stegewans
Van: d66@tweedekamer.nl
Datum: 13 november 2013
Onderwerp: Standpunt D66 Europese Grondwet
--------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte mevrouw Stegewans,
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Uw e-mail aan D66 is in goede orde ontvangen. Het is belangrijk voor ons om te weten met welke
ideeën, problemen en vragen mensen in Nederland te maken hebben. Wij zijn blij met het vertrouwen
dat u in D66 stelt door ons hierover te benaderen. D66 is de enige partij die volmondig Ja zegt tegen
Europa. De Europese Unie is de beste garantie voor de vrede, veiligheid en welvaart van 500 miljoen
Europeanen.
D66 ziet de economische crisis als een uitdaging om – net als in Nederland – ook in Europa te
hervormen. Azië, Latijns-Amerika en ook delen van Afrika halen ons in rap tempo in. Daarom moet
Europa slagvaardiger, welvarender en democratischer.
Als je het uitrekent per inwoner, zorgt de Europese Unie ervoor dat iedere Nederlander er aan het eind
van het jaar bijna een modaal maandsalaris bij krijgt. D66 wil dit vasthouden. We willen een sterke
euro waarmee we financiële stabiliteit en groei kunnen realiseren.
Tegelijkertijd pleit D66 voor een politieke, democratische Europese Unie. Nederlanders, Britten,
Denen, Hongaren en Italianen moeten zélf meer te zeggen krijgen over beslissingen in Europa. Dat kan
door een politieke unie met democratisch gekozen Europese bestuurders en een Europees Parlement
als volwaardige volksvertegenwoordiging.
D66 vindt het belangrijk dat het initiatief bij een referendum bij de mensen ligt en niet bij de politiek.
In februari heeft D66 samen met Groenlinks en de PvdA een initiatiefsvoorstel ingediend waarmee het
raadgevend referendum mogelijk wordt. Met deze wet kunnen burgers bij een concreet wetsvoorstel
een referendum organiseren. Minimaal 300.000 burgers moeten een ondersteuningsverklaring
indienen. Vervolgens kan voor of tegen het wetsvoorstel gestemd worden.
Naast het raadgevend referendum, heeft D66, weer met de PvdA en Groenlinks ook het
initiatiefwetsvoorstel voor een correctief referendum ingediend in april jongstleden. Hiermee wordt
het mogelijk om een bestaande wet terug te draaien. De uitslag is bindend. Voor deze wet is een
wijziging van de grondwet noodzakelijk. D66 vindt deze vorm van een referendum zeer belangrijk:
politici kunnen de uitslag van dit referendum niet naast zich neerleggen, daarom is het een belangrijke
stap in de ontwikkeling van de parlementaire democratie.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Martine van Bemmel
============================
Tweede Kamerfractie D66
Publieksvoorlichting
Postbus 20018
2500 EA 's-Gravenhage
e-mail: d66@tweedekamer.nl
internet: www.d66.nl
===========================
Oorspronkelijk e-mailbericht: -----------------------Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van een vorige mail die wij gestuurd hebben op 21 september naar u mailen wij u.
Voor ons profielwerkstuk over de Europese Grondwet verdiepen wij ons in het standpunt van de
Nederlandse politiek in 2005 ten aanzien van de Grondwet en het referendum dat is gehouden. Op de
website van D66 en van D66 Europa is het standpunt van D66 ten aanzien van de Europese Grondwet
niet te vinden.
Wij zouden graag een officieel standpunt van D66 willen gebruiken in ons profielwerkstuk.
Zou u ons stukken/documenten kunnen sturen die het standpunt van D66 verwoorden ten aanzien
van de Europese Grondwet en het referendum?
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Wij zien uit naar uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

-----------------------------------------------------------------Aan: d66@tweedekamer.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 13 november 2013
Onderwerp: RE: Standpunt D66 Europese Grondwet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Hallo mevrouw Van Bemmel,
Hartelijk dank voor uw antwoord. Deze informatie kunnen wij zeker gebruiken in ons profielwerkstuk.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer
Verstuurd vanaf mijn iPhone

------------------------------------------------------------------
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Correspondentie - Informatieaanvragen
GroenLinks
Aan: groenlinks@tweedekamer.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 21 september 2013
Onderwerp: Standpunt GroenLinks Europese Grondwet en referendum
--------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte heer/mevrouw,
Voor ons profielwerkstuk over de Europese Grondwet verdiepen wij ons in het standpunt van de
Nederlandse politiek ten aanzien van de Grondwet en het referendum over deze Grondwet dat in 2005
in Nederland is gehouden. Op de website van GroenLinks hebben wij diverse artikelen gevonden over
de Europese Grondwet, maar deze documenten zijn gepubliceerd na het Nederlandse referendum of
geven algemene informatie en niet uitsluitend het standpunt van de toenmalige GroenLinks Tweede
Kamerfractie. Wij zouden graag het officiële standpunt van GroenLinks over de Europese Grondwet
willen ontvangen en deze gebruiken in ons profielwerkstuk.
Zou u ons het standpunt van GroenLinks ten aanzien van de Europese Grondwet kenbaar willen
maken?
Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

-----------------------------------------------------------------Aan: Jelyn Stegewans
Van: groenlinks@tweedekamer.nl
Datum: 23 september 2013
Onderwerp: RE: Standpunt GroenLinks Europese Grondwet en referendum
--------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Jeleyn,
Onlangs nam je contact op met GroenLinks met een verzoek om meer informatie over een bepaald
onderwerp of een verzoek voor een interview. Zo krijgen wij veel verzoeken van studenten en
scholieren die voor een werkstuk, presentatie of een scriptie GroenLinks benaderen. Om te horen
wat ons standpunt is, of om te vragen of wij kunnen helpen bij het beantwoorden van vragen voor een
schoolopdracht.
Wij zijn blij dat je de weg naar GroenLinks hebt gevonden en dat je geïnteresseerd bent in onze
standpunten. Maar met jou zijn er velen die dit dagelijks doen. Voor een kleine organisatie als de onze
is het lastig, zo niet onmogelijk, om iedereen individueel een antwoord te sturen. Maar wel willen we je
helpen om je antwoorden te verzamelen.
GroenLinks heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma, waarin wij over uiteenlopende onderwerpen
neer zetten hoe wij er over denken, wat onze visie is. Dit verkiezingsprogramma kan je vinden
op http://tweedekamer.groenlinks.nl/verkiezingsprogramma-2012
Daarnaast staat op de website voor een groot aantal onderwerpen samengevat wat ons standpunt is.
Dit kan je vinden op http://standpunten.groenlinks.nl/.
Veel informatie over de partij en haar geschiedenis is ook te vinden op www.parlement.com.
Op onze website hebben we ook een zoekfunctie. Deze functie vind je op de homepage. Hiermee zoek
je onder andere in de persberichten die we in de loop van de jaren hebben uitgebracht.
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Ik ga ervan uit dat veel van je vragen hier te vinden zijn. Als je een informatiepakket wilt ontvangen,
neem dan contact op met ons landelijk bureau, tel: 030-2399900.
Veel succes!
Met vriendelijke groet,
Tweede Kamerfractie GroenLinks

-----------------------------------------------------------------Aan: Jelyn Stegewans
Van: groenlinks@tweedekamer.nl
Datum: 23 september 2013
Onderwerp: RE: Standpunt GroenLinks Europese Grondwet en referendum
--------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Jelyn,
Onlangs nam je contact op met GroenLinks met een verzoek om meer informatie over een bepaald
onderwerp of een verzoek voor een interview. Zo krijgen wij veel verzoeken van studenten en
scholieren die voor een werkstuk, presentatie of een scriptie GroenLinks benaderen. Om te horen
wat ons standpunt is, of om te vragen of wij kunnen helpen bij het beantwoorden van vragen voor een
schoolopdracht.
Wij zijn blij dat je de weg naar GroenLinks hebt gevonden en dat je geïnteresseerd bent in onze
standpunten. Maar met jou zijn er velen die dit dagelijks doen. Voor een kleine organisatie als de onze
is het lastig, zo niet onmogelijk, om iedereen individueel een antwoord te sturen. Maar wel willen we je
helpen om je antwoorden te verzamelen.
GroenLinks heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma, waarin wij over uiteenlopende onderwerpen
neer zetten hoe wij er over denken, wat onze visie is. Dit verkiezingsprogramma kan je vinden
op http://tweedekamer.groenlinks.nl/verkiezingsprogramma-2012
Daarnaast staat op de website voor een groot aantal onderwerpen samengevat wat ons standpunt is.
Dit kan je vinden op http://standpunten.groenlinks.nl/.
Veel informatie over de partij en haar geschiedenis is ook te vinden op www.parlement.com.
Op onze website hebben we ook een zoekfunctie. Deze functie vind je op de homepage. Hiermee zoek
je onder andere in de persberichten die we in de loop van de jaren hebben uitgebracht.
Ik ga ervan uit dat veel van je vragen hier te vinden zijn. Als je een informatiepakket wilt ontvangen,
neem dan contact op met ons landelijk bureau, tel: 030-2399900.
Veel succes!
Met vriendelijke groet,
Tweede Kamerfractie GroenLinks

------------------------------------------------------------------
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Correspondentie – Interviews
VVD Europarlementariër Hans van Baalen
Aan: brigitte.swagemakers@europarl.europa.eu
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 12 oktober 2013
Onderwerp: Interview Hans van Baalen over de Europese Grondwet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte mevrouw Swagemakers,

Naar aanleiding van de contactpagina op de site van Hans van
Baalen (http://www.hansvanbaalen.eu/contact1) mailen wij u. Wij zijn twee leerlingen van het
Nuborgh College Lambert Franckens te Elburg en wij zitten in VWO 6. Voor ons profielwerkstuk over
de Europese Grondwet verdiepen wij ons in het standpunt van de Nederlandse politiek ten aanzien van
de Europese Grondwet. De heer Van Baalen zat voor de VVD in de Tweede Kamer ten tijde van het
referendum over de Europese Grondwet in 2005. Hij heeft de discussie over de Grondwet en het
referendum van dichtbij meegemaakt en was aanwezig op de Europese Conventie waar de
belangrijkste overheden van Europa spraken over de totstandkoming van een Europese Grondwet.
Om te onderzoeken wat het standpunt van de VVD en de heer Van Baalen zelf was ten aanzien van de
Europese Grondwet en om te bepalen hoe de Nederlandse politiek heeft geprobeerd om de burger te
beïnvloeden in de keuze voor of tegen de Grondwet zouden wij graag meneer Van Baalen interviewen.
Dit zou erg waardevol zijn voor ons profielwerkstuk.
Zou het mogelijk zijn om de heer Van Baalen te interviewen over de Europese Grondwet?
Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

-----------------------------------------------------------------Aan: Jelyn Stegewans
Van: koen.vanramshorst@europarl.europa.eu
Datum: 14 oktober 2013
Onderwerp: Profielwerkstuk Europese grondwet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Jelyn en Daphne,

Hartelijk dank voor jullie verzoek aan mijn collega Brigitte Swagemakers om Hans van Baalen te
interviewen voor jullie profielwerkstuk over de Europese grondwet.
Helaas kan de heer Van Baalen in verband met politieke verplichtingen in het buitenland niet
tegemoet komen aan jullie verzoek. Hij wenst jullie veel succes met jullie profielwerkstuk.
Hartelijke groet,
Koen van Ramshorst
Policy Adviser
Hans van Baalen
Lid Europees Parlement / Member of the European Parliament
Delegatieleider VVD/ Head of Delegation VVD
Wiertzstraat/ rue Wiertz 60
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ASP 10G302
1047 Brussel/ Brussels
België/ Belgium
Phone:
Fax:

+32 2 28 476 15
+32 2 28 496 15

www.hansvanbaalen.eu

-----------------------------------------------------------------Aan: koen.vanramshorst@europarl.europa.eu
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 14 oktober 2013
Onderwerp: RE: Profielwerkstuk Europese grondwet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goedemiddag meneer Van Ramshorst,
Dank u wel voor uw snelle reactie!
Wij begrijpen dat het gezien het drukke werkschema van meneer Van Baalen niet mogelijk is om hem
te interviewen op locatie.
Zou het wel mogelijk zijn om meneer Van Baalen een paar vragen per e-mail te stellen? Dit hoeft niet
veel tijd te kosten en het zou voor ons profielwerkstuk echt van toegevoegde waarde zijn.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

------------------------------------------------------------------
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Correspondentie - Interviews
SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel
Aan: HvBommel@sp.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 12 oktober 2013
Onderwerp: Interview over de Europese Grondwet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte heer Van Bommel,

Naar aanleiding van ons profielwerkstuk over de Europese Grondwet mailen wij u. Wij zijn twee
leerlingen van het Nuborgh College Lambert Franckens te Elburg en wij zitten in VWO 6. Wij houden
ons profielwerkstuk over de Europese Grondwet en wij willen graag onderzoeken welke redenen ten
grondslag lagen aan het Nederlandse 'nee' voor de Europese Grondwet.
De SP was erg tegen de Europese Grondwet en heeft dit in de aanloop naar het Nederlandse
referendum in 2005 goed duidelijk gemaakt door middel van de opvallende campagne 'Weet waar je ja
tegen zegt'. Ook heeft u als Tweede Kamerlid van dichtbij meegemaakt hoe de discussie verliep en hoe
de Nederlandse regering heeft geprobeerd om de burger te beïnvloeden in zijn keuze.
Wij zouden u graag interviewen over het standpunt van de SP ten aanzien van de Europese Grondwet,
over de opvallende campagne die uw partij heeft gevoerd en over de manier waarop de Nederlandse
regering heeft geprobeerd de burger te beïnvloeden.
Is het mogelijk om u te interviewen over deze onderwerpen?
Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

-----------------------------------------------------------------Aan: Jelyn Stegewans
Van: HvBommel@sp.nl
Datum: 17 oktober 2013
Onderwerp: RE: Interview over de Europese Grondwet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dat kan, maar helaas pas in november omdat ik morgen naar de VS ga. Is dat nog op tijd?
Met vriendelijke groet,
Harry van Bommel Tweede Kamerlid
Woordvoerder Europese en buitenlandse zaken
Lees ook mijn weblog www.harryvanbommel.nl
of volg mij op twitter via www.twitter.com/harryvandesp

-----------------------------------------------------------------Aan: HvBommel@sp.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 17 oktober 2013
Onderwerp: RE: Interview over de Europese Grondwet
---------------------------------------------------------------------------------------------Hallo meneer Van Bommel,
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Super dat we u mogen interviewen! Ons profielwerkstuk hoeft pas in maart te worden ingeleverd, dus
november komt ons prima uit.
Wij weten niet welke dag u het beste uitkomt voor een interview. Zou u op woensdag 13 of 20
november kunnen?
Wij wensen u een goede reis morgen.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

-----------------------------------------------------------------Aan: Jelyn Stegewans
Van: HvBommel@sp.nl
Datum: 29 oktober 2013
Onderwerp: RE: Interview over de Europese Grondwet
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste Jelyn en Daphne,
Dat kan op 13 november om 10.00 uur maar liever nog een half uur eerder. Zou dat lukken?
Met vriendelijke groet,
Harry van Bommel Tweede Kamerlid
Woordvoerder Europese en buitenlandse zaken
Lees ook mijn weblog www.harryvanbommel.nl
of volg mij op twitter via www.twitter.com/harryvandesp

-----------------------------------------------------------------Aan: HvBommel@sp.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 30 oktober 2013
Onderwerp: RE: Interview over de Europese Grondwet
---------------------------------------------------------------------------------------------Hallo meneer Van Bommel,
09:30 uur op 13 november is prima. Hoe lang mag het interview maximaal duren en waar kan het
plaatsvinden?
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer
Verstuurd vanaf mijn iPhone

-----------------------------------------------------------------Aan: Jelyn Stegewans
Van: HvBommel@sp.nl
Datum: 17 oktober 2013
Onderwerp: RE: Interview over de Europese Grondwet
---------------------------------------------------------------------------------------------We hebben dan ruim een half uur
Locatie is Plein 2 Den Haag
Graag ID meenemen en ik verneem ook graag je nulzes voor calamiteiten. Het mijne is 06-22788043
Met vriendelijke groet,
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Harry van Bommel Tweede Kamerlid
Woordvoerder Europese en buitenlandse zaken
Lees ook mijn weblog www.harryvanbommel.nl
of volg mij op twitter via www.twitter.com/harryvandesp

-----------------------------------------------------------------Aan: HvBommel@sp.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 30 oktober 2013
Onderwerp: RE: Interview over de Europese Grondwet
---------------------------------------------------------------------------------------------Dat is prima. Mijn (Jelyn) telefoonnummer is **********
Het nummer van Daphne is **********
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer
Verstuurd vanaf mijn iPhone

------------------------------------------------------------------
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Correspondentie - Interviews
Oud- CDA politicus Piet Hein Donner
Aan: Voorlichting
Van: algemenevraag@raadvanstate.nl
Datum: 12 oktober 2013
Onderwerp: Algemene vraag via de website
---------------------------------------------------------------------------------------------Form `Heeft u een algemene vraag voor de Raad van State?`
Uw e-mailadres::

Jelyn Stegewans
Onderwerp::
Interview Piet Hein Donner over de Europese Grondwet
Uw vraag::
Voor ons profielwerkstuk over de Europese Grondwet onderzoeken wij welke redenen ten grondslag
lagen aan het 'nee' van de Nederlandse burger voor de Europese Grondwet. Om dit te onderzoeken
willen wij graag meneer Donner, vice-president van de Raad van State interviewen over het standpunt
van de Nederlandse regering ten aanzien van de Grondwet en over de regering heeft geprobeerd om de
Nederlandse burger te beïnvloeden in zijn keuze. Is het mogelijk om de heer Donner te interviewen?
Vul hieronder de karakters in.:
96pp4

-----------------------------------------------------------------Aan: Jelyn Stegewans
Van: Voorlichting@raadvanstate.nl
Datum: 14 oktober 2013
Onderwerp: RE: Algemene vraag via de website
---------------------------------------------------------------------------------------------Goedemiddag,
Voordat ik je verzoek voorleg aan de heer Donner, zou ik graag willen weten hoe jullie heten, welke
opleiding jullie volgen en in welk studiejaar jullie zitten. Dat staat namelijk niet in jullie verzoek.
Verder is het maar de vraag of de heer Donner de juiste persoon is om het gesprek mee aan te gaan als
jullie het standpunt van de regering willen weten. De heer Donner zit niet meer in de regering. Als
jullie willen weten hoe hij in zijn hoedanigheid als vice-president van de Raad van State aankijkt tegen
dat standpunt is het maar de vraag of hij daarover uitlatingen kan en wil doen.
Kortom, kunnen jullie je verzoek wat verduidelijken?
Met vriendelijke groet,
Sabine Heijstek
mr. S.T. Heijstek-van Leussen
persvoorlichter Raad van State
Kneuterdijk 22
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
t +31 (0)70 426 4520
m +31 (06) 52 07 70 00
f +31 (0)70 365 1380
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Aan: Voorlichting@raadvanstate.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 14 oktober 2013
Onderwerp: RE: Algemene vraag via de website
---------------------------------------------------------------------------------------------Goedemiddag mevrouw Heijstek,
Dank u wel voor uw snelle reactie!
Wij zullen ons verzoek wat verduidelijken. Wij zijn Jelyn Stegewans en Daphne Meijer en wij zitten in
VWO 6 van het Nuborgh College Lambert Franckens te Elburg. Voor ons profielwerkstuk over de
Europese Grondwet onderzoeken wij waarom de Nederlandse burgers in 2005 tegen de Grondwet
hebben gestemd. In ons onderzoek richten wij ons onder meer op de standpunten van de politieke
partijen afzonderlijk en wij onderzoeken hoe de politiek in het algemeen heeft geprobeerd om de
burger in zijn keuze te beïnvloeden.
Wij begrijpen dat meneer Donner het standpunt van de toenmalige regering niet kan uitleggen. Dit is
ook niet onze intentie met het interview. Wij zouden graag meneer Donner willen interviewen over het
standpunt van zijn eigen partij, het CDA, gedurende de aanloop naar het referendum en wij zouden
graag te weten willen komen waarom de heer Donner en zijn partij aanname van de Europese
Grondwet tijdens het referendum zo belangrijk vonden. De heer Donner was als minister van Justitie
nauw betrokken bij de discussie over de Europese Grondwet en hij heeft publiekelijk zijn goedkeuring
eraan gegeven. Hij zal ons dan ook goed antwoord kunnen geven op onze vragen.
Een interview met de heer Donner zou erg waardevol zijn voor ons profielwerkstuk en het zou ons erg
helpen.
Wij hopen dat wij onze aanvraag voldoende hebben uitgelegd.
Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

-----------------------------------------------------------------Aan: Jelyn Stegewans
Van: Voorlichting@raadvanstate.nl
Datum: 14 oktober 2013
Onderwerp: RE: Algemene vraag via de website
---------------------------------------------------------------------------------------------Dag Jelyn en Daphne,
Dank voor jullie mailtje.
Jullie zeggen het eigenlijk al zelf, hij was als minister in 2005 betrokken bij het referendum. Dat is een
lange tijd geleden en inmiddels is hij vice-president van de Raad van State en in die hoedanigheid
adviseur van de regering. Er is inmiddels al lange tijd een nieuwe minister van (Veiligheid &) Justitie.
Meneer Donner zal niet ingaan op wat hij destijds als minister heeft gezegd, omdat hij dat uit hoofde
van zijn functie deed en die functie inmiddels door iemand anders wordt uitgevoerd.
Verder willen jullie van hem weten wat zijn partij in het kader van de Europese Grondwet naar voren
heeft gebracht. Als vice-president van de Raad van State speelt zijn partijlidmaatschap van het CDA
geen grote rol; het gaat er immers om dat de Raad van State goede adviezen geeft aan de regering over
wetsvoorstellen. Niet om CDA-adviezen. Als jullie willen weten wat het CDA destijds van mening was
over de Europese Grondwet kan je het beste even contact opnemen met het partijbureau van het CDA.
Ik geef jullie hierbij even de website door. https://www.cda.nl/contact/
Het spijt me dat ik jullie niet verder kan helpen, maar ik wens jullie veel succes met jullie
profielwerkstuk. Maak er wat moois van!
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Met vriendelijke groet,
Sabine Heijstek
mr. S.T. Heijstek-van Leussen
persvoorlichter Raad van State
Kneuterdijk 22
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
t +31 (0)70 426 4520
m +31 (06) 52 07 70 00
f +31 (0)70 365 1380

-----------------------------------------------------------------Aan: Voorlichting@raadvanstate.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 15 oktober 2013
Onderwerp: RE: Algemene vraag via de website
---------------------------------------------------------------------------------------------Hallo mevrouw Heijstek,
Dank u wel voor uw reactie. Jammer dat u ons niet verder kunt helpen.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer
Verstuurd vanaf mijn iPhone

------------------------------------------------------------------
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Correspondentie - Interviews
D66 Europarlementariër Sophie In ‘t Veld
Aan: Sophie.intveld@europarl.europa.eu
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 17 oktober 2013
Onderwerp: Interview over Europese Grondwet
--------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte mevrouw In 't Veld,
Naar aanleiding van ons profielwerkstuk over de Europese Grondwet mailen wij u. Wij zijn twee
leerlingen van het Nuborgh College Lambert Franckens te Elburg en wij zitten in VWO 6. Wij houden
ons profielwerkstuk over de Europese Grondwet en wij willen graag onderzoeken welke redenen ten
grondslag lagen aan het Nederlandse 'nee' voor de Europese Grondwet. In ons onderzoek richten wij
ons onder meer op de standpunten van de politieke partijen afzonderlijk en wij onderzoeken hoe de
politiek in het algemeen heeft geprobeerd om de burger in zijn keuze te beïnvloeden.
Volgende maand hebben wij voor ons profielwerkstuk een interview met SP Tweede Kamerlid Harry
van Bommel. Hij is woordvoerder buitenland voor zijn partij. De SP zat in de tijd van het referendum
in Nederland in de oppositie en de partij was fel gekant tegen de Grondwet. Uw partij, D66, zat in de
coalitie, samen met de VVD en het CDA, en was vóór de Europese Grondwet. Om een evenwichtig
beeld te krijgen van de situatie rond het referendum en de Europese Grondwet willen wij dus ook
graag een lid van D66 interviewen.
Sinds 2004 werkt u in Brussel voor D66. U heeft de discussie over de Grondwet en het referendum dat
in Nederland werd gehouden van dichtbij meegemaakt. Wij zouden u dan ook graag interviewen over
het standpunt van D66 ten aanzien van de Europese Grondwet en van een eventuele nieuwe Grondwet.
Ook zouden we graag spreken over de vraag hoe uw partij en de politiek in het algemeen door
campagnes hebben geprobeerd de kiezer te beïnvloeden. Tenslotte zouden wij graag willen weten hoe
u de discussie rond de Europese Grondwet en het referendum zelf heeft ervaren.
Een interview met u zou heel waardevol zijn voor ons profielwerkstuk. Het zou ons erg helpen.
Zouden wij u mogen interviewen over bovenstaande onderwerpen? Als dit wegens een volle agenda
niet mogelijk is, zouden wij u ook kunnen interviewen via e-mail.
Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

-----------------------------------------------------------------Aan: Jelyn Stegewans
Van: Sophie.intveld@europarl.europa.eu
Datum: 18 oktober 2013
Onderwerp: Interview over Europese Grondwet
--------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Jelyn en Daphne,
Bedankt voor jullie e-mail. Wat interessant dat jullie een profielwerkstuk gaan schrijven over de
Europese Grondwet!
Wegens mevrouw in 't Veld's drukke agenda, hebben we afgesproken dat jullie telefonisch contact
kunnen opnemen om wat vragen te stellen.
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Sophie heeft a.s. maandagochtend tijd voor een telefonisch afspraak om 10.00u 's ochtends. Ik hoop
dat dit voor jullie uit komt?
Sophie is dan in de auto onderweg naar Straatsburg.
Op verzoek van Sophie, zouden jullie je aan dit tijdstip kunnen houden? Wegens de kwaliteit van de
telefoonverbinding heeft Sophie me ook gevraagd om jullie te verzoeken om de telefoon niet op de
speakerphone te zetten, of het gesprek op te nemen.
Ik hoop dat dit geen probleem zal zijn voor jullie.
Jullie kunnen Sophie bereiken op het volgende nummer: +32 477623765. Als Sophie niet meteen
opneemt of je krijgt de voicemail, spreek dan geen voicemail in maar blijf het gewoon opnieuw
proberen. Misschien is Sophie dan namelijk toevallig even in gesprek.
Sophie zal tijd hebben voor een gesprek van maximaal 20 minuten. Ik hoop dat jullie hier genoeg aan
hebben en hier rekening mee zullen houden.
Voor meer informatie over de standpunten van D66 met betrekking tot Europa, kunnen jullie op deze
website nog even rondkijken: http://site.d66.nl/intveld/item/d66_in_europa_2.
Zouden jullie mij jullie telefoonnummers kunnen sturen?
Fijne dag,
Aimée Smits
Office Sophie in 't Veld MEP (ALDE/D66)
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
sophie.intveld-office@ep.europa.eu
Tel. +32 22 84 57 96
Mob. +32 47 34 627 33

-----------------------------------------------------------------Aan: Sophie.intveld@europarl.europa.eu
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 18 oktober 2013
Onderwerp: Interview over Europese Grondwet
--------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo mevrouw Smits,
Super dat u ons wilt helpen! Het tijdstip is voor mij geen probleem, maar voor Daphne wel. Daarom
zal ik het interview houden. Mijn telefoonnummer is +31 614101588.
Nogmaals bedankt dat wij een interview mogen houden.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer
Verstuurd vanaf mijn iPhone

-----------------------------------------------------------------Aan: Jelyn Stegewans
Van: Sophie.intveld@europarl.europa.eu
Datum: 18 oktober 2013
Onderwerp: Interview over Europese Grondwet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Jelyn,

Geen probleem. Veel succes maandag met jullie interview!
Fijne dag,
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Aimée Smits
Office Sophie in 't Veld MEP (ALDE/D66)
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
sophie.intveld-office@ep.europa.eu
Tel. +32 22 84 57 96
Mob. +32 47 34 627 33

------------------------------------------------------------------
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Correspondentie - Interviews
VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen
Aan: hantenbroeke@tweedekamer.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 4 november 2013
Onderwerp: Interview over Europese Grondwet
--------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte meneer Ten Broeke,
Naar aanleiding van ons profielwerkstuk over de Europese Grondwet mailen wij u. Wij zijn twee
leerlingen van het Nuborgh College Lambert Franckens te Elburg en wij zitten in VWO 6. Wij houden
ons profielwerkstuk over de Europese Grondwet en wij willen graag onderzoeken welke redenen ten
grondslag lagen aan het Nederlandse 'nee' voor de Europese Grondwet. In ons onderzoek richten wij
ons onder meer op de standpunten van de politieke partijen afzonderlijk en wij onderzoeken hoe de
politiek in het algemeen heeft geprobeerd om de burger in zijn keuze te beïnvloeden.
Woensdag 13 november hebben wij voor ons profielwerkstuk een interview met SP Tweede Kamerlid
Harry van Bommel. Hij is woordvoerder buitenland voor zijn partij. De SP zat in de tijd van het
referendum in Nederland in de oppositie en de partij was fel gekant tegen de Grondwet. Uw partij, de
VVD, zat in de coalitie samen met D66 en het CDA, en uw partij was vóór de Europese Grondwet.
Vorige maand hebben wij mevrouw Sophie In 't Veld, Europarlementariër voor D66, telefonisch
mogen interviewen. D66 is een pro-Europese partij. Om een evenwichtig beeld te krijgen van de
situatie rond het referendum en de Europese Grondwet willen wij dus ook graag een lid van de VVD
interviewen.
Wij hebben geprobeerd een interview te regelen met meneer Hans van Baalen, delegatieleider van de
VVD in het Europees Parlement. Dit was vanwege zijn volle agenda niet mogelijk. Daarom zouden wij
graag een ander VVD-lid interviewen dat gespecialiseerd is op het gebied van Europa en Europese
Zaken. U bent woordvoerder Buitenlandse Zaken voor de VVD en de Europese Grondwet behoort tot
dit gebied.
Wij zouden u graag interviewen over het standpunt van de VVD ten aanzien van de Europese
Grondwet en van een eventuele nieuwe Grondwet. Ook zouden we graag spreken over de vraag hoe uw
partij en de politiek in het algemeen door campagnes hebben geprobeerd de kiezer te beïnvloeden.
Tenslotte zouden wij graag willen weten hoe u de discussie rond de Europese Grondwet en het
referendum zelf heeft ervaren.
U zit sinds 2006 in de Tweede Kamer en u heeft het referendum dus niet als Tweede Kamerlid
meegemaakt, maar u zou ons goed kunnen helpen door het VVD standpunt ten aanzien van de
Grondwet uit te leggen en de toekomstverwachtingen voor een nieuwe Grondwet te vertellen.
Is het mogelijk om u te interviewen over deze onderwerpen? Zo ja, zou dat kunnen op woensdag 13
november, zodat we het interview met SP Tweede Kamerlid Van Bommel met een interview met u
kunnen combineren?
Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

-----------------------------------------------------------------Aan: Jelyn Stegewans
Van: p.veldhuizen@tweedekamer.nl
Datum: 5 november 2013
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Onderwerp: gesprek met VVD Kamerlid
--------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Jelyn,
Via Han ten Broeke kreeg ik het verzoek van jou toegestuurd voor een interview inzake de Europese
Grondwet.
Binnen de VVD fractie is Mark Verheijen woordvoerder Europa. Hij is eventueel beschikbaar voor een
interview volgende week woensdag 13 november, van 15:00-16:00.
Ik hoor graag van je.
Met vriendelijke groet,
Pieter Veldhuizen MA
Medewerker Mark Verheijen
Lid VVD Fractie Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018 2500 EA Den Haag
T| 070-3182885 M| 06-27369304
www.markverheijen.nl
NB. Afspraken met de heer Verheijen worden in zijn agenda opgenomen onder voorbehoud van
verplichtingen in de Kamer. Hierdoor kan het voorkomen dat afspraken op het laatste moment
gewijzigd moeten worden. De bezoeker wordt verzocht zich te melden bij de ingang van Binnenhof 1A.
Er kan naar uw legitimatiebewijs gevraagd worden.

-----------------------------------------------------------------Aan: p.veldhuizen@tweedekamer.nl
Van: Jelyn Stegewans
Datum: 5 november 2013
Onderwerp: RE: gesprek met VVD Kamerlid
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Beste meneer Veldhuizen,
Dank u wel voor uw snelle reactie! Wij zouden graag meneer Verheijen interviewen. Dit is ook voor ons
mogelijk op de voorgestelde tijd.
Nogmaals dank voor uw snelle reactie. Fijn dat u ons verder kunt helpen!
Met vriendelijke groet,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer
Verstuurd vanaf mijn iPhone

-----------------------------------------------------------------Aan: Jelyn Stegewans
Van: p.veldhuizen@tweedekamer.nl
Datum: 5 november 2013
Onderwerp: RE: gesprek met VVD Kamerlid
Bijlage: Routebeschrijving naar de Tweede Kamer Ingang Binnenhof 1a (n).doc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Jelyn en Daphne,
Dat is mooi! Jullie mogen je melden bij ingang Binnenhof 1A (zie bijlage).
Tot volgende week.
Met vriendelijke groet,
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Pieter Veldhuizen MA
Medewerker Mark Verheijen
Lid VVD Fractie Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018 2500 EA Den Haag
T| 070-3182885 M| 06-27369304
www.markverheijen.nl
NB. Afspraken met de heer Verheijen worden in zijn agenda opgenomen onder voorbehoud van
verplichtingen in de Kamer. Hierdoor kan het voorkomen dat afspraken op het laatste moment
gewijzigd moeten worden. De bezoeker wordt verzocht zich te melden bij de ingang van Binnenhof 1A.
Er kan naar uw legitimatiebewijs gevraagd worden.

------------------------------------------------------------------
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Correspondentie - Interviews
Hoogleraar Europees Recht L.W. Gormley
Aan: l.w.gormley@rug.nl
Van: Daphne Meijer
Datum: 15 oktober 2013
Onderwerp: Profielwerkstuk Europese Grondwet
---------------------------------------------------------------------------------------------Geachte prof. Gormley,
Wij zijn Jelyn en Daphne en zitten in Atheneum 6 op het Nuborgh College Lambert Franckens in
Elburg. Voor ons profielwerkstuk over de Europese Grondwet onderzoeken wij welke redenen ten
grondslag lagen aan het 'nee' van de Nederlandse burger voor de Europese Grondwet. Om dit te
onderzoeken zouden wij u graag verschillende vragen willen stellen over de invloed die de Europese
Grondwet zou hebben gehad op Nederland. Wij denken dat u ons daarbij kunt helpen, omdat u
gespecialiseerd bent in Europees Recht en deze grondwet een duidelijke invloed op Europa zou hebben
gehad. Misschien kunt u ons wat meer over deze kwestie vertellen. Is het mogelijk u te interviewen of u
hier vragen over te stellen?
Met vriendelijke groeten,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

-----------------------------------------------------------------Aan: Daphne Meijer
Van: l.w.gormley@rug.nl
Datum: 15 oktober 2013
Onderwerp: Profielwerkstuk Europese Grondwet
---------------------------------------------------------------------------------------------Dag Daphne,
Wat gaaf! Een maandag middag zou kunnen. 21 of 28 october?
Met vriendelijke groeten
L.W. Gormley.

-----------------------------------------------------------------Aan: l.w.gormley@rug.nl
Van: Daphne Meijer
Datum: 16 oktober 2013
Onderwerp: Profielwerkstuk Europese Grondwet
---------------------------------------------------------------------------------------------Geachte prof. Gormley,
Wat fijn dat u het leuk vindt!
Wij zouden maandag 18 november kunnen, komt dat u goed uit?
Vindt u het trouwens fijn om in het Nederlands te communiceren of wilt u graag in het Engels
communiceren, aangezien uw achternaam niet erg Nederlands is.
Met vriendelijke groeten,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer
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Aan: Daphne Meijer
Van: l.w.gormley@rug.nl
Datum: 16 oktober 2013
Onderwerp: Profielwerkstuk Europese Grondwet
---------------------------------------------------------------------------------------------Dag Daphne,
Ma. 18 november is goed: 14.00?
NL is fijn.
Mijn kantoor is 15-459 op de 4de verdieping van het harmoniegebouw, Oude
Kijk in't Jatstraat 26, Groningen.
Lift naar de 4de verdieping; links af van de lift, langs de gang en volg
de borden voor Europees recht.
met vriendelijke groeten,
L.W.Gormley.

-----------------------------------------------------------------Aan: l.w.gormley@rug.nl
Van: Daphne Meijer
Datum: 17 oktober 2013
Onderwerp: Profielwerkstuk Europese Grondwet
---------------------------------------------------------------------------------------------Geachte prof. Gormley,
De tijd komt ons prima uit.
Met vriendelijke groeten,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

------------------------------------------------------------------
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AKD advocaten en notarissen
Aan: info@akd.nl
Van: Daphne Meijer
Datum: 15 oktober 2013
Onderwerp: Profielwerkstuk Europese Grondwet
---------------------------------------------------------------------------------------------Hallo meneer/mevrouw,
Wij zijn Jelyn en Daphne en zitten in Atheneum 6 op het Nuborgh College Lambert Franckens in
Elburg. Voor ons profielwerkstuk over de Europese Grondwet onderzoeken wij welke redenen ten
grondslag lagen aan het 'nee' van de Nederlandse burger voor de Europese Grondwet. Wij vroegen ons
af of wij u vragen kunnen stellen over de invloed die de Europese Grondwet zou hebben gehad op
Nederland, omdat we zagen dat AKD ook kennis op internationaal niveau heeft. Misschien kunt u ons
wat meer over deze kwestie vertellen. Is het mogelijk u te interviewen of u hier vragen over te stellen?
Met vriendelijke groeten,
Jelyn Stegewans en Daphne Meijer

------------------------------------------------------------------

Pagina 105 van 113

De Europese Grondwet - De redenen achter het ‘nee’ van Nederland
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Bijlage 7 – Werkplan

De Europese Grondwet
- Werkplan-

Namen: Jelyn Stegewans & Daphne Meijer
Profiel: Economie & Maatschappij
Vak: Maatschappijleer/Geschiedenis
Klas: A61 & A62
School: Nuborgh College Lambert Franckens te
Elburg
Begeleider: Mevrouw C. Sluiter
Datum: 5 oktober 2013
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Hoofdvraag
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welke redenen lagen ten grondslag aan het Nederlandse ‘nee’ voor de Europese Grondwet?

Deelvragen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Wat houdt de Europese Grondwet in?
2.Wat was de uitslag van het Nederlandse referendum in 2005?
3.Wat was de visie van de Nederlandse politiek op de Europese Grondwet?
4. Op welke manieren hebben Nederlandse politici geprobeerd de burger te beïnvloeden?
5.Welke directe argumenten geven Nederlanders voor hun keuze met betrekking tot de
Europese Grondwet?
6. Wat waren de gevolgen van de verwerping van de Europese Grondwet en wat is het
toekomstperspectief?

Hypothesen/Verwachtingen
-----------------------------------------------------------------------------------------------Onze hoofdvraag is:
Welke redenen lagen ten grondslag aan het Nederlandse ‘nee’ voor de Europese Grondwet?
Wij verwachten dat één van de belangrijkste redenen voor de afwijzing van de Europese
Grondwet het ontbreken van het vertrouwen in Europa is. Nederlanders denken over het
algemeen negatief over Europa en dit negatieve denkbeeld wordt mede aangemoedigd door
partijen als de SP die geen voorstander van Europa zijn. Uit onderzoek van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat Nederlanders sinds het uitbreken van de kredietcrisis
negatiever zijn gaan denken over de Europese Unie.154 Men ziet wel degelijk positieve punten,
zoals open grenzen en een gemeenschappelijke munt, maar een negatief gevoel overheerst.
Dit negatieve beeld is volgens ons ook van grote invloed geweest op het Nederlandse ‘nee’.
Daarnaast verwachten wij dat het gevoel van machteloosheid onder Nederlanders ook van
grote invloed is geweest. Nederlanders waren bang dat zij hun onafhankelijkheid zouden
kwijtraken bij instemming met de Europese grondwet. Ten slotte is de vrees voor meer
bureaucratie ook van invloed geweest.
Uit opinieonderzoek van de Europese Commissie na afloop van het referendum, bleek dat de
volgende redenen ten grondslag lagen aan de afwijzing: 155
1. Het gebrek aan informatie en de late start van de campagne
2. Kritiek op de regering
3. Angst voor het verlies van nationale soevereiniteit
4. De hoge kosten van de Europese Unie

Deelvragen:
Boon, Lex (17 oktober 2012). Verkenning SCP: Nederlander denkt negatiever over Europa. Nrc.nl
Geraadpleegd op 21 juni 2013, http://www.nrc.nl/nieuws/2012/10/17/verkenning-scp-nederlanderdenkt-negatiever-over-europa/
154

NTR (2012). De Europese Grondwet: wel of geen echte grondwet. Ntr:Schooltv. Geraadpleegd op 21
juni 2013,
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/1340228/democratie/2157348/maatschappijleer/item/9
14074/de-europese-grondwet/
155
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1. Wat houdt de Europese Grondwet in?
Onze verwachting is dat de Europese Grondwet bestaat uit de klassieke grondrechten, zoals
het gelijkheidsbeginsel, uit sociale grondrechten, uit burgerrechten en uit de bevoegdheden
van verschillende Europese instellingen, zoals het Europees Parlement.
De Europese Grondwet bestond uit vier delen. 156 In het eerste deel stonden de kernpunten
van het Europees bestuur beschreven, zoals de grondrechten die voor alle EU-burgers van
toepassing zijn, en de werking van de Europese instellingen. Daarnaast werden in het eerste
deel de verdeling van bevoegdheden en financiën beschreven. Het tweede deel besprak de
grondrechten van de mens door middel van onder andere de begrippen vrijheid, gelijkheid en
solidariteit. Het daaropvolgende deel beschreef de gemeenschappelijke beleidsterreinen van
de Unie, zoals het vrije verkeer van personen en goederen en de douanesamenwerking. Ook
bevatte dit deel algemene en slotbepalingen.
2. Wat was de uitslag van het Nederlandse referendum in 2005?
De uitslag van het Nederlandse referendum in 2005 was als volgt: 61,6% van de Nederlandse
kiezers stemde tegen en 38,5% van de kiezers stemde vóór. De opkomst was 63,3%. 157
3. Wat was de visie van de Nederlandse politiek op de Europese Grondwet?
Wij verwachten dat er verschillende visies waren op de Europese Grondwet en dat dit verschil
vooral te maken had met de achterban van de partijen.
4. Op welke manieren hebben Nederlandse politici geprobeerd de burger te
beïnvloeden?
De Socialistische Partij (SP) was tegen de Europese Grondwet en liet dit door een ludieke
campagne duidelijk weten. 158 ‘Weet waar je ja tegen zegt’ werd dé slogan van de socialisten.
De regeringspartijen namen een andere houding aan en probeerden kiezers ervan te
overtuigen ‘ja’ te stemmen. Ook deze partijen voerden campagne.
5.Welke directe argumenten geven Nederlanders voor hun keuze met
betrekking tot de Europese Grondwet?
Wij verwachten dat één van de belangrijkste redenen voor het ‘nee’ het ontbreken van het
vertrouwen in Europa is. Nederlanders denken over het algemeen negatief over Europa en dit
negatieve denkbeeld wordt mede aangemoedigd door partijen als de SP die geen voorstander
van Europa zijn. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat
Nederlanders sinds het uitbreken van de kredietcrisis negatiever zijn gaan denken over de
Europese Unie.159 Men ziet wel degelijk positieve punten, zoals open grenzen en een
gemeenschappelijke munt, maar een negatief gevoel overheerst. Dit negatieve beeld is
volgens ons ook van grote invloed geweest op het Nederlandse ‘nee’.

NTR (2012). De Europese Grondwet: wel of geen echte grondwet. Ntr: Schooltv. Geraadpleegd op 21
juni 2013,
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/1340228/democratie/2157348/maatschappijleer/item/9
14074/de-europese-grondwet/
157 157
Redactie (2005). Uitslag referendum Europese Grondwet. Parlement & Politiek. Geraadpleegd
op 21 juni 2013,
http://www.parlement.com/id/vhnnmt7kvzzb/uitslag_referendum_europese_grondwet
158 SP (2005). Referendum Europese Grondwet: Weet waar je ja tegen zegt. Sp.nl. Geraadpleegd op 21
juni 2013,
http://www.sp.nl/nieuws/actie/grondwet/
159
Boon, Lex (17 oktober 2012). Verkenning SCP: Nederlander denkt negatiever over Europa. Nrc.nl
Geraadpleegd op 21 juni 2013,
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/10/17/verkenning-scp-nederlander-denkt-negatiever-over-europa/
156
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Daarnaast verwachten wij dat het gevoel van machteloosheid onder Nederlanders ook van
grote invloed is geweest. Nederlanders waren bang dat zij hun onafhankelijkheid zouden
kwijtraken bij instemming met de Europese grondwet. Ten slotte is de vrees voor meer
bureaucratie ook van invloed geweest.
Uit opinieonderzoek van de Europese Commissie na afloop van het referendum, bleek dat de
volgende redenen ten grondslag lagen aan de afwijzing: 160
1. Het gebrek aan informatie en de late start van de campagne
2. Kritiek op de regering
3. Angst voor het verlies van nationale soevereiniteit
4. De hoge kosten van de Europese Unie
6. Wat waren de gevolgen van de verwerping van de Europese Grondwet en wat
is het toekomstperspectief?
Het Nederlandse en het Franse ‘nee’ tegen de Europese Grondwet resulteerde in een
afwijzing van de Grondwet in de toenmalige vorm. 161
In 2007 werd het Verdrag van Lissabon getekend waarin afspraken staan die de EU-lidstaten
samen hebben gemaakt. 162 Het Verdrag regelt onder andere hoe de Europese Unie als
eenheid naar buiten treedt. Ook maakt het Verdrag duidelijk waar Nederland zelf over beslist
en waar Europese samenwerking noodzakelijk is.

Werkwijze/Methode
-----------------------------------------------------------------------------------------------Door middel van literatuuronderzoek, bestaande uit boeken en diverse websites, willen we
antwoord geven op bovenstaande onderzoeksvragen. Een deel van de literatuur willen wij
opvragen bij wetenschappelijke instituten van politieke partijen. Daarnaast willen wij
informatie uit krantenartikelen halen. Ook willen wij boeken uit de Universiteitsbibliotheek
van de Rijksuniversiteit Groningen lenen.
Daarnaast willen wij diverse interviews houden. Wij willen graag een jurist spreken om er
achter te komen wat de Europese Grondwet echt zou veranderen aan de toenmalige situatie
in 2005. Dit interview is waardevol voor het beantwoorden van onze eerste deelvraag.
Verder willen we graag spreken met (voormalige) Tweede Kamerleden van de toenmalige
regering en de toenmalige oppositie, bijvoorbeeld Hans van Baalen van de VVD, Harry van
Bommel van de SP en Piet Hein Donner van het CDA. Zo willen wij de visie van de regering
en die van de oppositie en hun invloed op het stemgedrag in Nederland bepalen. Ook kunnen
deze politici ons meer vertellen over de manieren waarop Nederlandse politici de burger
hebben proberen te beïnvloeden. Deze interviews zijn waardevol voor de derde en vierde
deelvraag.
Tenslotte willen wij, naast het gebruik van literatuur, een enquête houden om de directe
argumenten van de Nederlandse kiezers te vinden. Deze enquête kan een bevestiging geven
voor de gevonden argumenten die we gebruiken voor het beantwoorden van de vijfde
deelvraag. Wij weten dat deze enquête geen representatief beeld zal geven van de directe
NTR (2012). De Europese Grondwet: wel of geen echte grondwet. Ntr: Schooltv. Geraadpleegd op 21
juni 2013,
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/1340228/democratie/2157348/maatschappijleer/item/9
14074/de-europese-grondwet/
161
Redactie (2005). Referendum Europese Grondwet. Parlement & Politiek. Geraadpleegd op 21 juni
2013,
http://www.parlement.com/id/vhnnmt7kvzzb/uitslag_referendum_europese_grondwet
162
Rijksoverheid (onbekend). Wat is het Verdrag van Lissabon? Rijksoverheid. Geraadpleegd op 21
juni 2013,
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verdragen/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verdrag-vanlissabon.html
160
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argumenten van de Nederlanders, omdat deze onder te weinig mensen zal worden gehouden.
Wij zullen de enquête dan ook vooral gebruiken ter bevestiging van de argumenten die wij
gevonden hebben in literatuur.

Bronnen/Hulpmiddelen
-----------------------------------------------------------------------------------------------De volgende websites hebben wij geraadpleegd voor ons onderzoeksvoorstel en deze willen
wij dan ook graag gebruiken voor ons profielwerkstuk.
http://www.europanu.nl/id/vgvqpnqs5qbn/referendum_over_eu_grondwet_in_nederland#p5
http://www.eerstekamer.nl/eu/thema/europese_grondwet
http://www.referendumeuropesegrondwet.nl/
http://www.sp.nl/nieuws/actie/grondwet/
http://www.parlement.com/id/vhnnmt7kvzzb/uitslag_referendum_europese_grondwet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_tot_vaststelling_van_een_Grondwet_voor_Europa
Naast deze websites willen wij gebruikmaken van diverse boeken.
Via deze link vindt u een overzicht naar enkele boeken met betrekking tot de Europese
Grondwet.
http://www.bol.com/nl/s/algemeen/zoekresultaten/Ntt/boeken+Europese+grondwet/N/0/
search/true/searchType/qck/sc/media_all/index.html?_requestid=110788
Deze boeken kunnen wij eventueel aanschaffen, maar Jelyns zus kan deze ook beschikbaar
stellen vanuit de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Tijdsplanning
------------------------------------------------------------------------------------------------De volgende tijdsplanning is per persoon:
Fase 0: 5 uur
Fase I: 10 uur
Gesprek PWS-Begeleider: 30 minuten
Fase II: 40 uur
Deelvragen: 30 uur
Enquête: 9 uur
Gesprek PWS-Begeleider: 1 uur
Fase III: 30 uur
Afronden PWS: 20 uur
(Prezi) Presentatie: 10 uur
Totaal: 85 uur

Taakverdeling
-----------------------------------------------------------------------------------------------Hoofdvraag:
Welke redenen lagen ten grondslag aan het Nederlandse ‘nee’ voor de Europese Grondwet?
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Deze hoofdvraag zullen wij gezamenlijk beantwoorden.
Deelvragen:
De deelvragen hebben wij als volgt verdeeld. De enquête die wij willen houden, zullen wij
samen maken.
Daphne:
1. Wat houdt de Europese Grondwet in?
2.Wat was de uitslag van het Nederlandse referendum in 2005?
5.Welke directe argumenten geven Nederlanders voor hun keuze met betrekking tot de
Europese Grondwet?
Jelyn:
3.Wat was de visie van de Nederlandse politiek op de Europese Grondwet?
4. Op welke manieren hebben Nederlandse politici geprobeerd de burger te beïnvloeden?
6. Wat waren de gevolgen van de verwerping van de Europese Grondwet en wat is het
Toekomstperspectief?
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