
De dubbele agenda van het 
Europees GrondrechtenHandvest 

Een 'links' argument voor de Europese éénwording is het volgende: 
'We kunnen daardoor grote stappen vooruit zetten op het gebied 
van de sociale grondrechten en individuele vrijheidsrechten die in 
veel nationale grondwetten nu nog onderbelicht zijn. Een overkoe
pelend Europees document kan die achterstanden in één klap weg
werken.' Op de recente Europese top in Nice is zo'n document , 
het Ontwerp-Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 
vrijwel zonder discussie aangenomen. De vraag is echter, wat 
we ermee opschieten. Volgens SP-Europarlementariër Erik Meijer 
in ieder geval niets goeds. 

·we hebben al het Europese 
Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM) van de Raad van 
Europa en de wereldwijde ver
dragen van de Internationale 
Arbeids Organisatie (ILO). Het 
Handvest voegt nauwelijks iets 
we, ook al omdat het vol on
verplichtende algemeenheden 
staat. Zoals artikel 38: ' In het 
beleid van de Unie wordt een 
hoog ni veau van consumenten
bescherming verzekerd.' Wat 
biedt dit meer dan de constate
ring dat daarover al nationale 
wetten bestaan en dat de EU 
heeft geregeld dat zulke rechten 
óók gelden voor goederen die je 
uit het buitenland haalt? Of arti
kel 25: 'De Unie erkent en eer-

biedigt het recht van ouderen 
om een waardig en zelfstandig 
leven te leiden en om aan het 
maatschappelijk en cultureel le
ven deel te nemen.' De basis
voorwaarde daarvoor is een fat
soen lijk inkomen, iets wat veel 
gepensioneerden niet hebben en 
waar het Handvest niets aan ver
andert. Een recht dat niet uitge
oefend kan worden is helemaal 
geen recht. 
ln het beraad ter voorbereiding 
van het Handvest is gebleken 
dat er vooral over de rechten 
van werknemers meningsver
schillen bestonden. Dat heeft 
uiteindelijk geleid tot het vol
strekt betekenisloze artikel 27: 
'Werknemers of hun vettegen-

woordigers moeten zekerheid 
krijgen dat zij op de passende 
niveaus tijdig worden voorge
licht en geraadpleegd.' Artikel 
28 geeft ' recht op collectieve 
onderhandelingen en collectie
ve actie' en artikel 30 'bescher
ming bij kennelijk onredelijk 
ontslag'. Het Handvest zou nut 
hebben als het landen als Neder
land verhindert om zulke rech
ten in de toekomst af te schaf
fen , en tot nu toe weigerachtige 
staten - zoals Groot-Brittannië 
- dwingt om ze in te voeren. 
Maar dat wordt al bij voorbaat 
onmogelijk gemaakt omdat in 
het Handvest staat dat de rech
ten 'overeenkomstig het ge
meenschapsrecht en de nationa
le wetgevingen en praktijken ' 
moeten zijn. 

Wat is het nut van een Handvest 
dat in de praktijk geen uitbrei
ding van rechten oplevert, maar 
alleen verwarring zaait over de 
verschi llen met andere verdra
gen en over de plek waar je je 
recht kunt halen? Het verschuift 
vooral zaken van het Hof voor 
de Rechten van de Mens in 
Straatsburg naar het Europese 
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Hof van Justitie in Luxemburg, 
en daar ben je waarschijnlijk 
niet beter af. 
Tijdens het Tweede-Kamer
debat over de Europese Unie 
op I 0 oktober toonden zelfs 
woordvoerders van de paarse 
regeringspartijen, die het Hand
vest toejuichen als een 'poten
tieel belangrijke bijdrage aan de 
EU-rechtsorde', hun twijfels. 
Ze lieten blijken dat ze in onder
tekening van het EVRM door de 
EU een serieus alternatief zien. 
Veel nadrukkelijker was dat
zelfde voorstel al eerder gedaan 
door de FNV en het Europees 
Verbond van Vakverenigingen. 
De vraag dringt zich op, waar
om zo'n betekenisloos docu 
ment er toch gekomen is. Het 
antwoord schuilt in verklarin
gen van bijvoorbeeld Duitse en 
Italiaanse regeringsleiders. Zij 
zien het Handvest, ook al is het 
voorlopig aangenomen als een 
niet verplichtende verklaring, 
toch als nieuwe stap in de rich
ting van een Europese super
staat met een eigen grondwet, 
die vóórgaat boven de grondwet 
van lidstaten . Andermaal dus 
verloopt de Europese integratie 
niet openlijk en onder democra
tisch toezicht, maar sluipt zij 
naderbij , stukje bij beetje, op 
kousevoeten . 
Het is jammer van het vele 
voorbereidende werk dat door 
het Convent van 62 vooraan
staande Europeanen in het 
Handvest is gestoken, maar 
voor de inwoners van Europa 
zou het beter zijn als het Hand
vest maar snel wordt vergeten.' 
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