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‘Nee’ dient neoliberalen

interventie

Op 1 juni werd de herziene Europese Grondwet 
afgewezen. Een historische vergissing die des te 
tragischer is omdat er in de nee-campagne veel 
onjuiste, onvolledige en uit hun verband gerukte 
argumenten en citaten zijn gebruikt. Paul Borde-
wijk, René Cuperus e.a. pleitten in de Volkskrant 
van 21 mei jl. voor een stem tegen de Grondwet. Zij 
sneden daarbij een thema aan dat ook mij zeer aan 
het hart gaat, maar dat mij juist een gewichtig ar-
gument bood om mensen tot een ‘ja’ te bewegen.
 Bordewijk c.s. beginnen met een citaat uit het 
beginselmanifest van de PvdA: ‘De bevordering 
van de Europese interne markt dreigt landen en 
parlementen onnodig te beknotten in hun moge-
lijkheden de verhouding tussen overheid en markt 
te regelen.’ Daarover zijn we het helemaal eens. 
Het huidige verdrag geeft een bijna absoluut pri-
maat aan interne markt en mededinging en schier 
onbeperkte macht aan de betreffende Commissie-
diensten. De nieuwe Grondwet biedt op minstens 
twee plekken cruciale aanknopingspunten om 
daar iets tegen te doen. En ik kan u uit eigen er-
varing verzekeren dat die nieuwe bepalingen zeer 
zwaar bevochten zijn!
 In 2000 was ik mede-opsteller van het eu-
Handvest Grondrechten in de eerste Conventie. 
Ondanks de felle tegenstand van niet in de laatste 
plaats de Nederlandse regeringsvertegenwoordi-
ger Michiel Patijn, die zulks een verachtelijk archa-
isch Frans stokpaardje vond, lukte het om in dat 
handvest de toegang tot diensten van algemeen 
economisch belang als grondrecht op te nemen. 
Dit artikel staat nu als art II-96 in de concept-
Grondwet. 
 In de tweede Conventie heeft mijn Vlaamse 
s.pa-collega Anne Van Lancker zich het vuur uit de 
sloffen gelopen om in deel III, het meer operati-
onele deel, een horizontale, voor de hele breedte 
van het verdrag geldende bepaling opgenomen te 

krijgen, artikel III-122, een van de weinige nieuwe 
bepalingen in dat derde deel. Deze luidt dat de  
Europese Unie ervoor moet zorgen ‘dat deze 
diensten functioneren op basis van beginselen en 
onder voorwaarden, met name economische en 
financiële, die hen in staat stellen hun taken te 
vervullen’. Verder staat er dat hiervoor deze be-
ginselen en voorwaarden bij Europese wet zullen 
worden vastgesteld, ‘onverminderd de bevoegd-
heid van de lidstaten om, met inachtneming van 
de Grondwet dergelijke diensten te verstrekken, 
te laten verrichten en te financieren.’ Laat deze 
bepaling nu precies het antwoord zijn op de zorg 
die in het citaat uit het beginselmanifest wordt 
uitgesproken! 
 Artikel III-122 biedt de zo node gemiste rechts-
basis voor een Kaderrichtlijn Diensten van alge-
meen (economisch) belang, waar een meerderheid 
van het Europees Parlement nu al diverse malen 
om heeft gevraagd naar aanleiding van groenboe-
ken en witboeken van de Europese Commissie en 
in relatie tot de recente omstreden voorstellen voor 
een dienstenrichtlijn van voormalig Eurocommis-
saris Bolkestein. De nieuwe Mededingingscom-
missaris Neelie Kroes heeft zich net als haar voor-
ganger Monti tot nu toe steeds van den domme 
gehouden. De ambtenaren van het Directoraat 
Mededinging weten echter donders goed dat zij 
met de nieuwe verdragsbepalingen niet meer om 
zo’n Kaderwet heen zouden kunnen. Ze zouden 
hun alleenrecht om te bepalen wat decentrale 
overheden wel of niet mogen op grond van de hei-
lige mededingingsregels moeten gaan delen met 
de Europese Raad en het Europees Parlement.
 Helaas is het Europees Parlement ook volgens 
de nieuwe Grondwet nog geen volledig medewet-
gever op het terrein van het mededingingsbeleid, 
maar in ieder geval zou er een politiek wetgevings-
debat moeten komen over de ruimte voor decen-
trale overheden om de verhouding tussen markt 
en overheid te reguleren, zonder overruled te wor-
den door Brussel. 
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 De Grondwet zou met die twee artikelen en de 
daarop te baseren verdere wetgeving dus een grote 
en noodzakelijke stap vooruit zijn. Dat is juist voor 
Nederland van uitzonderlijk belang, omdat wij 
voor de troepen uit lopen als het gaat om liberali-
sering en privatisering van zelfs die diensten van 
algemeen belang die elders in Europa nog puur 
publiek zijn, zoals de gezondheidszorg en de ar-
beidsvoorziening. Ook op andere manieren geeft 
de Grondwet meer ruimte voor subsidiariteit, zodat 
de doorgeschoten regelzucht vanuit Brussel kan 
worden beteugeld. 
 Misschien komt het omdat ik minder met 
navelstaren en meer met de dagelijkse Europese 
praktijk van interne markt en mededingingsbeleid 
bezig ben, maar de slordige oppervlakkige beoor-
deling van de verdragswijziging en het daaraan 
gekoppelde negatieve stemadvies aan alle PvdA-
leden, alsmede de volstrekte desinteresse voor wat 
sociaal-democraten in het Europees Parlement 
doen met deze en andere thema’s uit het beginsel-
programma, heeft mij pijn gedaan. Met zulke par-
tijvrienden heb je geen (sp-)vijanden van Europa 
meer nodig! 
 Het ergste is dat als gevolg van dit soort kort-
zichtige stemmingmakerij van linkse mensen 
tegen de Grondwet, de echte marktfundamenta-
listen die Europa puur als economisch samenwer-
kingsproject zien, de lachende derde zijn. Zij zullen 
munt slaan uit de impasse in de pogingen om die 
Europese markt sociaal en politiek in te kaderen. 
De verdragsbepalingen over interne markt en me-
dedinging hadden we immers al en die zullen hun 
autoriteit en voorsprong alleen maar vergroten. 
Het bindende Handvest Grondrechten in deel II 
van de Grondwet en de zwaar bevochten ver-
nieuwingen zoals art. III-122 zijn we nu voorlopig 
kwijt — precies wat de neoliberalen willen. Lees 
The Economist en de Financial Times er maar op na. 
Bolkestein en zijn geestverwanten lachen in hun 
vuistje.

ieke van den burg
Lid Europees Parlement PvdA

Een nuchtere stem
Twee weken voor het referendum vroeg een par-
tijgenoot naar mijn opvatting over de Europese 
Grondwet. Ik bekende hem dat ik het haast niet 
durfde te zeggen, maar dat ik overwoog tegen te 
stemmen. Tot mijn opluchting reageerde hij niet 
verontwaardigd of verbolgen, maar vertrouwde hij 
mij toe dat hij zelf ook tegen was.
 In mijn omgeving zijn er meer tegenstemmers. 
En allemaal voldoen ze niet aan het gangbare pro-
fiel. Het merendeel is hoog opgeleid, woont niet  
in een achterstandswijk, heeft geen proteststem  
tegen het kabinet uitgebracht en is voor Europese 
samenwerking. Hoe komt het dat deze nee-
stemmers zo weinig van zich hebben laten horen? 
 Als ik van mijzelf uitga is de belangrijkste reden 
dat het not done was om tegen te zijn. Je voelde je 
een beetje een spelbreker als je nu nog dwars ging 
liggen, terwijl er door zo veel land- en partijgeno-
ten zo hard aan het uiteindelijke resultaat was ge-
werkt. Hoe kun je ‘nee’ stemmen als je eigen partij 
voor is en talloze partijgenoten zich de benen uit 
het lijf lopen om burgers over de streep te trekken 
om ‘ja’ te zeggen? 
 Een tweede belangrijke reden is dat veel tegen-
stemmers niet het gevoel hadden dat de voorstan-
ders geïnteresseerd waren in het waarom van hun 
afwijzing. Volgens onze eigen campagneflitsen 
waren de enige vragen die ertoe deden: wat regelt 
het grondwettelijk verdrag anders dan de huidige 
verdragen en vinden we dat een verbetering of een 
verslechtering?
 Daarmee werden allerlei vragen waar mensen 
zich zorgen over maken (wat betekent het als 
er binnen een gemeenschappelijke markt grote 
verschillen in welvaart en arbeidskosten bestaan? 
Hebben we voldoende vertrouwen in het democra-
tisch gehalte van alle nieuw toegetreden en nog 
toe te treden lidstaten?) buiten de orde geplaatst. 
Dat waren vragen die bij andere gelegenheden 
gesteld hadden moeten worden: bij het Verdrag 
van Maastricht of de uitbreiding van de eu. Het 
punt is alleen dat bij die gelegenheden geen vra-
gen gesteld kónden worden. Formeel ging het 




