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Betreft: Nederland kan nieuwe EU Grondwet niet ratificeren door de op de
Grondwet afgelegde eed van Hare Majesteit de Koningin.

Goor, 18 mei 2008.

Uwe Majesteit,

Er ligt een nieuwe Europese Grondwet, het Verdrag van Lissabon. Het verdrag dat geen 
grondwet genoemd mag worden, maar dat wél is. Het verdrag dat  inhoudelijk vrijwel 
gelijk is aan de door het Nederlandse en Franse volk afgewezen versie[1]:

“Public opinion will be led to adopt, without knowing it, the proposals that we dare not present to  
them directly … 

All the earlier proposals will be in the new text, but will be hidden and disguised in some way.”
- Former French President V.Giscard D’Estaing, Le Monde, 14 June 2007

“The substance of the Constitution is preserved. That is a fact.”
- German Chancellor Angela Merkel, speech to the European Parliament, 27 June 2007

Afgezien van  het  feit  dat  de  Europese  Unie  met  deze nieuwe grondwet  de  expliciete 
uitspraak van zowel het Nederlandse als het Franse volk naast zich neer legt, gaat dit 
grondwettelijke  verdrag  veel  verder  dan  alle  voorgaande  verdragen. Volgens  Prof. 
Anthony  Coughlan,  Secretaris  van  het  Nationaal  Platform  EU-Research-  en 
Informatiecentrum en emeritus Senior Lector in Sociale Politiek van het Triniteitscollege in 
Dublin,   wordt met  dit  verdrag “in potentie” de wetgevende  macht op  alle gebieden 
overdragen aan de nieuwe Europese Unie[2]:

“It would thereby give a unified constitutional structure to the new Union which Lisbon would  
constitute or establish.  The European Community would disappear and  all spheres of public  
policy would come within the scope of supranational EU law-making either actually or 
potentially, as in any constitutionally unified Federation (Arts.1-6 TFEU, Art.4.1 TEU).“
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One  says  "potentially"  because  further  inter-State  treaties  would  be  required  to  transfer  the  
minority of law-making powers still remaining with the Member States to the new Union in the  
future, or to shift powers back from the supranational level to the Member States - something which 
has never happened up to now. Supranational legislative acts would not yet be adopted in the  
sphere of Common Foreign and Security Policy and a new treaty would be needed to change that.  
However  the  Commission,  a  key  supranational  body,  would  through  the  High  
Representative/Foreign Minister proposed in the Lisbon Treaty gain the right of initiative in the  
foreign policy field, so that even in the light of Art. 31.2 TEU a de facto "supranationality" would  
be attained there.“

Met  andere  woorden:  deze  (nieuwe)  Europese  Grondwet  maakt  een  einde  aan  de 
onafhankelijkheid  van  de  lidstaten,  zonder  dat  de  burgers  hierover  adequaat 
geïnformeerd zijn, laat staan dat de beslissingen hieromtrent democratisch genomen zijn. 
Het zou dan ook onaccebtabel zijn als Nederland dit verdrag zou ratificeren en daarom 
doet  het  mij  deugd  u  te  mogen  herinneren  aan  de  eed  die  u  ten  overstaan  van  het 
Nederlandse volk heeft afgelegd bij uw inhuldiging[3],[4]:

“Ik zweer aan het  Nederlandse volk,  dat  Ik de  Grondwet  steeds  zal  onderhouden en 
handhaven. Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de Staat met 
al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de algemene en bijzondere vrijheid 
en  de  rechten  van  alle  Mijne  onderdanen  zal  beschermen,  en  tot  instandhouding  en 
bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke 
de wetten te Mijner beschikking stellen, zoals een goed Koning schuldig is te doen. Zo 
waarlijk helpe Mij God almachtig!’” 

U heeft gezworen dat u de onafhankelijkheid van de Staat zult verdedigen en bewaren. 
Dat betekent dat u dit verdrag niet kunt ondertekenen zonder uw eed te breken. En dat 
betekent dat Nederland dit verdrag noch een vergelijkbaar verdrag zal kunnen ratificeren.

Aan Uwe Majesteit dus de eer om democratie en onafhankelijkheid van een half miljard 
Europeanen te behouden en het oordeel van uw onderdanen alsmede die van de Franse 
burgers,  zoals  die  in een tweetal  referenda is  gegeven,  te  eerbiedigen.  Ik  kan me niet 
voorstellen dat uw woord tegenover het Nederlandse volk even weinig waard zal blijken 
te zijn als dat de uitgesproken mening van de kiezer onze regering kennelijk waard is. 

Deze brief is  tevens gepubliceerd op  www.tuks.nl,  waar tevens een nader achtergrond 
artikel “Europa: Geen democratie als zodanig” te vinden is.

Met vriendelijke groet,

Ir. A.H. Lammertink.

[1] http://www.wiseupjournal.com/?p=146 
[2] http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2008/04/constitutional-implications-of-the-treaty-of-lisbon
[2] http://www.minbzk.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/92240/boekgrondwetherzienjanuari.pdf
[3] Video: http://www.nos.nl/nosjournaal/dossiers/25jaarbeatrix/historie/inhuldiging.html 
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