
Comité économique et social européenEuropees Economisch en Sociaal Comité

NL Comité économique et social européenEuropees Economisch en Sociaal Comité

Participatiedemocratie 
in vijf punten 

Eenheid “Bezoekersgroepen en publicaties”
Tel. +32 25469604 • Fax +32 25469764
Belliardstaart 99 – 1040 Brussel/België

www.eesc.europa.eu
NummEr vaN dE catalogus: EEsc-2011-10-Nl

In 2009 kreeg het EESC van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) het prestigieuze 
milieulabel “Ecodynamische onderneming” toegekend. Bovendien heeft het label, waarmee 
bedrijven en instellingen beloond worden voor hun milieu-inspanningen, het maximale aantal 
van drie sterren. 

© Europese unie, 2011
Overneming met bronvermelding toegestaan

Groep Diverse werkzaamheden (groep III)

QE-30-11-038-Nl-c
ISBN 978-92-830-1710-3

doi:10.2864/54773



1.   Participatiedemocratie in het 
       Verdrag betreffende de 
       Europese Unie
Participatiedemocratie maakt inmiddels on-
losmakelijk deel uit van Europa’s maatschap-
pijmodel. In het Verdrag van Lissabon krijgt 
het complementaire karakter van represen-
tatieve en participatiedemocratie (resp. de 
artikelen 10 en 11 van het VEU) zijn beslag. 
Daar bovenop is in artikel 10, lid 3 vastgelegd 
dat «Iedere burger … het recht (heeft) aan 
het democratisch bestel van de Unie deel te 
nemen» en dat «De besluitvorming … plaats 
(vindt) op een zo open mogelijke wijze, en zo 
dicht bij de burgers als mogelijk is», dit laatste 
in navolging van het subsidiariteitsbeginsel. 
Anders gezegd wordt participatie gezien als 
een burgerrecht en het subsidiariteitsbegin-
sel als een pijler van participatiedemocratie. 

Artikel 11
1. De instellingen bieden de burgers en de 

representatieve organisaties langs passende 
wegen de mogelijkheid hun mening over 
alle onderdelen van het optreden van de 
Unie kenbaar te maken en daarover in het 
openbaar in discussie te treden.

2.  De instellingen voeren een open, transparante 
en regelmatige dialoog met representatieve 
organisaties en met het maatschappelijk 
middenveld.

3.  Ter wille van de samenhang en de transpa-
rantie van het optreden van de Unie pleegt de  
Europese Commissie op ruime schaal overleg 
met de betrokken partijen.

4.  Wanneer ten minste één miljoen burgers van 
de Unie, afkomstig uit een significant aantal 
lidstaten, van oordeel zijn dat inzake een 
aangelegenheid een rechtshandeling van de 
Unie nodig is ter uitvoering van de Verdragen, 
kunnen zij het initiatief nemen de Europese 
Commissie te verzoeken binnen het kader 
van de haar toegedeelde bevoegdheden een 
passend voorstel daartoe in te dienen.

De procedures en voorwaarden voor de 
indiening van een dergelijk initiatief worden 
vastgesteld Overeenkomstig artikel 24, eerste 
alinea, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.

2.   Wat is het maatschappelijk 
      middenveld?
De verzamelterm «maatschappelijk 
middenveld» bestrijkt alle mogelijke vormen 
van optreden in de samenleving, door 
enkelingen of door groepen, die noch van 
overheidswege zijn geïnstigeerd, noch onder 
beheer staan van de overheid. In abstracte 
zin kan het maatschappelijk middenveld 
ook worden omschreven als het geheel 
van alle organisatiestructuren waarvan de 
leden via een democratisch proces van 
overleg en consensusvorming het algemeen 
belang dienen en tevens als bemiddelaars 
tussen overheid en burgers optreden. De 
representativiteit van maatschappelijke 
organisaties moet worden getoetst aan 
kwantitatieve en kwalitatieve criteria.  

3.   Wat is de burgerdialoog?
De burgerdialoog is een democratisch en 
publiek proces dat naar gelang van de actoren 
die eraan deelnemen, tot meningvorming 
moet leiden:
•	 een	 horizontale	 burgerdialoog	 is	 een	 dia-

loog tussen Europese maatschappelijke or-
ganisaties onderling over de ontwikkeling, 
de toekomst en het beleid van de Europese 
Unie;

•	 een	 verticale	 burgerdialoog	 is	 een	 ges-
tructureerde dialoog die op gezette tijden 
worden gevoerd tussen die organisaties en 
vertegenwoordigers van de Europese Unie;

•	 een	sectorgebonden	burgerdialoog	is	een	
dialoog die dagelijks wordt gevoerd tus-
sen maatschappelijke organisaties en hun 
contactpersonen in wetgevende instanties 
en bestuursorganen.

Vermeldenswaard is dat de door het EESC al 
in 2000 voor het eerst geponeerde begrippen 
«horizontale» en «verticale» burgerdialoog 
letterlijk zijn terug te vinden in de leden 1 en 
2 van artikel 11 van het Verdrag van Lissabon. 
Naar gelang wie de burgerdialoog begint, 
is deze bottom-up (als maatschappelijke  
organisaties het voortouw nemen) of top-
down (als de instellingen dit doen).
De burgerdialoog is een instrument bij uitstek 
voor de toepassing van de beginselen van 

bestuur: openheid, participatie, verantwoor-
ding, doeltreffendheid, samenhang en subsi-
diariteit. 

4.   Wat is het verschil tussen 
       burgerdialoog en sociale      
       dialoog?
Het EESC hamert al sinds 1999 op het 
belangrijke verschil tussen burgerdialoog en 
sociale dialoog: de sociale dialoog is krachtens 
de artikelen 153 en 154 van het VWEU 
een exercitie met nagenoeg wetgevende 
bevoegdheden, wat niet het geval is 
van de burgerdialoog. Qua deelnemers, 
bevoegdheden en procedures is de sociale 
dialoog duidelijk afgebakend en heeft de 
sociale dialoog een zo goed als grondwettelijke 
status. De sociale dialoog ontleent haar 
geheel eigen karakter aan de speciale 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van de deelnemers die autonoom zijn in 
de vervulling van die functie. Om die reden 
kunnen hun rol en verantwoordelijkheden 
niet worden overgeheveld op andere 
beleidsterreinen of actoren. De sociale 
dialoog is dus een uitstekend voorbeeld van 
hoe participatiedemocratie hoort te werken.

5.  Welke rol kan het EESC spelen 
      in de totstandbrenging van de 
      participatiedemocratie?
Het EESC is opgericht bij de Verdragen van 
Rome. Daardoor  hebben sectorale belangen-
groeperingen inspraak gekregen in de bes-
luitvorming van «Europa». Het EESC is een 
prominent speler als representatief voor-
lichtingsforum en rechtsgeldige spreekbuis 
voor het maatschappelijk middenveld en 
dus als onontbeerlijk bruggenhoofd tussen 
Europa en zijn burgers. Het «bestaat uit 
vertegenwoordigers van de organisaties 
van werkgevers, werknemers en andere 
vertegenwoordigers van het maatschap-
pelijk middenveld, met name sociaal- 
economische en culturele organisaties 
en burger- en beroepsorganisaties» (art. 
300, lid 2, van het Verdrag betreffende de  
werking van de Europese Unie).
Het EESC beseft dat het slechts voor een 
deel de verscheidenheid van het begrip 

«maatschappelijk middenveld» weerspiegelt 
en dat het niet àlle ontwikkelingen daarvan 
weergeeft. Daarom heeft het initiatieven 
genomen en hervormingen doorgevoerd 
om het maatschappelijk middenveld zo 
breed mogelijk te vertegenwoordigen. Dit 
resulteerde in een pragmatische, inclusieve 
aanpak en een geleidelijke structurering 
van zijn betrekkingen met maatschappelijke 
organisaties in Europa.
Dat het EESC de afgelopen tien jaar 
gigantische stappen heeft gezet op de weg 
naar de omschrijving, erkenning en praktische 
toepassing van een Europese burgerdialoog, 
staat buiten kijf. Toch is er – getuige de eisen 
die de maatschappelijke organisaties en het 
EESC zelf blijven stellen – nog veel werk aan 
de winkel en moet worden geijverd voor een 
grootschaligere, concretere toepassing van 
artikel 11 van het Verdrag van Lissabon.
De les die uit de afgelopen twaalf jaar kan 
worden geleerd, is dat voor de opzet van 
een nieuwe, efficiënte dialoog aan drie 
voorwaarden moet zijn voldaan: een solide 
organisatie, institutionele continuïteit en 
permanente structuren. Daarom blijven wij 
ervan overtuigd dat het EESC, vanwege zijn 
rijke ervaring, een hoeksteen is van dit proces.
 
Voor deze brochure is gebruik gemaakt van uittreksels 
uit het compendium «Participatiedemocratie: een door 
het EESC geschreven retrospectief overzicht». http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.group-3-events-and-
activities
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