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Voor wie meer wil lezen over ons 
‘Nee’ tegen deze Grondwet voor Europa:

het Wetenschappelijk Instituut geeft hierover een 
brochure uit, te bestellen via wi@christenunie.nl.

Kijk op onze website voor informatie over 
de debatten in diverse provincies:

www.christenunie.nl 

Europa oké,
deze Grondwet: Nee!

Europese Grondwet?

Europese grondwet:
meer weten?

Grondwet
gaat te ver

Samenvattend: Ondanks de positieve kanten
aan deze Grondwet, wordt Europa wel machti-
ger, is het onduidelijk waar Europa heengaat en
erkent de Grondwet het Christelijk geloof niet
als waardevol oriëntatiepunt.
Alles wijst erop dat deze Grondwet een volgen-
de, moeilijk te keren, stap is in de richting van
een  Europese staat. Immers, de ervaring met
Europa leerde dat er een voortdurende en slui-
pende federalisering gaande is. De ChristenUnie
is vóór een Europa dat grensoverschrijdende
problemen gezamenlijk aanpakt. Maar tegen
een Grondwet die verder bouwt aan een groot-
macht Europa. Stem dus tegen.

"Europa verwordt echter steeds meer tot een technisch-economische

machtsconcentratie. Het ontbreken van een geestelijke basis wordt

bevestigd in de Grondwet voor Europa. Het laatste Bijbelboek

Openbaring spreekt profetisch  en waarschuwend  over zo'n materia-

listische Babelcultuur. We moeten daaraan geen deel willen hebben. "

Egbert Schuurman, fractievoorzitter ChristenUnie Eerste Kamer

“Op dit moment beslist

Europa al over meer dan de

helft van onze binnenlandse

zaken. Dat is toch te gek voor

woorden?!”

André Rouvoet, fractievoorzitter

ChristenUnie Tweede Kamer



Europa oké,
deze Grondwet: Nee!
Op 1 juni mag u voor het eerst uw stem uitbrengen over de toekomst van Europa.
De Grondwet bundelt eerdere Europese verdragen. Maar met deze Grondwet krijgt ‘Brussel’
tegelijk ook meer te zeggen dan voorheen. De ChristenUnie adviseert: ‘stem tegen’.

Europa oké
In de nieuwe Europese Grondwet wordt de democratische controle van Europese besluit-
vorming groter, omdat het Europees Parlement op meer terreinen mee mag beslissen.
Lidstaten kunnen, via een subsidiariteitstoets, beoordelen of onderwerpen Europees of
toch nationaal geregeld worden. Deze toets is pas effectief, als een aantal nationale par-
lementen gezamenlijk actie onderneemt tegen voorstellen van de Commissie. En dat zal
vanwege de grote hoeveelheid Brusselse regels maar zelden het geval zijn.
Een deel van de vergaderingen van de Raad van ministers van de lidstaten wordt open-
baar. Deze openbaarheid geldt alleen voor het wetgevende deel van de vergaderingen.
De beraadslaging en stemming over niet-wetgevende zaken blijven achter gesloten
deuren. Daardoor blijft de democratische controle door nationale lidstaten lastig.
Een ander positief onderdeel is de mogelijkheid om ‘uit’ de EU te stappen.Tot nu toe was
er niets geregeld voor een lidstaat dat zich (vrijwillig) uit de Europese Unie wilde terug-
trekken. Maar door de al vergevorderde eenwording is dit in de praktijk heel moeilijk.

Waarom toch Nee?
Geen erkenning christelijke wortels

In de Grondwet ontbreekt een verwijzing naar het Christelijk geloof. De uitwerking
van dat geloof is van doorslaggevend belang geweest voor de Europese cultuur.
Europa ontkent zo zijn eigen identiteit en mist daardoor een duidelijk oriëntatiepunt
voor de toekomst.

Nederland verliest invloed
De eigen inbreng van Nederland neemt verder af door deze Grondwet. Grote landen
krijgen juist meer invloed, vooral als Turkije erbij komt. Turkije wordt meteen het
grootste land in de EU. Het kleine Nederland blijft intussen wel één van de grootste
netto betalers aan de EU.
In nog meer zaken kan Brussel het voor het zeggen krijgen. Bijvoorbeeld op het
gebied van defensie, werkgelegenheid, onderwijs en zorg.
Landen met een afwijkend standpunt, onderwerpen zich nu op nog meer terreinen
aan een meerderheidsbesluit. Zo blijft er nog minder ruimte over voor typisch
Nederlands beleid.

EU als superstaat…
Eén Europese minister van Buitenlandse zaken zorgt ervoor dat de Nederlandse
minister van Buitenlandse zaken minder goed een eigen standpunt kan innemen.
De EU krijgt een EU-president. Europa dreigt zo een superstaat te worden.
Blijft de Europese Unie eindeloos uitbreiden tot een onsamenhangende en bureau-
cratisch instituut of is er ergens een grens? Daarover biedt deze Grondwet geen dui-
delijkheid.


