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Beste lezer,

Sinds april 2012 beschikken EU-burgers over een nieuwe mogelijkheid om hun stem in Europees verband te laten horen: 
het Europees Burgerinitiatief. Met dit krachtige democratische instrument kunnen burgers hun wensen op een nieuwe, 
tot voorheen ongekende wijze naar voren brengen. Door in heel Europa één miljoen handtekeningen te verzamelen, 
kunnen zij de Europese Commissie verzoeken een bepaald wetsvoorstel in te dienen of bestaande wetgeving te 
veranderen. Zo kunnen burgers ervoor zorgen dat een bepaalde kwestie op de EU-agenda wordt gezet, en kunnen zij 
zelf actieve spelers worden in het Europese besluitvormingsproces.
Sommige burgers beschikten reeds over een dergelijk recht, in hun eigen stad, regio of zelfs op nationaal niveau. Nu is een 
dergelijk mechanisme echter voor het eerst op transnationaal niveau ingevoerd. Overigens zal het niet al te gemakkelijk 
zijn om een miljoen handtekeningen te verzamelen onder 500 miljoen Europeanen uit 28 lidstaten, die allemaal een 
verschillende taal spreken. Dit vereist heel wat inspanning, toewijding en samenwerking met gelijkgezinden in de hele 
EU.
Deze handleiding is bedoeld om u een idee te geven hoe u hieraan mee kunt doen. In negen stappen wordt uitgelegd 
wat er van de organisatoren van een Europees Burgerinitiatief wordt verwacht, wat de verschillende opeenvolgende 
stadia zijn, waar de obstakels liggen, en wat voor procedures er moeten worden gevolgd. Vanaf het eerste moment dat 
het idee begint te rijpen, via het verzamelen van handtekeningen, tot en met – hopelijk – de overhandiging van één 
miljoen handtekeningen aan de Europese Commissie.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft sinds het eerste begin van het Europese project gepleit voor 
burgerparticipatie en gefungeerd als spreekbuis van het maatschappelijk middenveld. Van meet af aan hebben 
wij ons achter het idee van een Burgerinitiatief geschaard en erop aangedrongen om hiervoor heldere en duidelijke 
regels te formuleren. Het is onze vaste overtuiging dat weldenkende en geëngageerde burgers in staat zijn de wereld 
te veranderen.
We zouden graag willen dat burgers op grote schaal gebruik gaan maken van dit nieuwe instrument; dat zij zich 
betrokken gaan voelen bij de Europese vraagstukken die hun dagelijkse leven beïnvloeden; en zodoende de Europese 
agenda grondig door elkaar gaan schudden. Hopelijk zal deze handleiding u hierbij van nut zijn. Veel succes!
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Participatie en representatie: de twee kanten van een moderne democratie

Democratie - de staatsvorm waarbij de macht toebehoort aan het volk - kan op twee verschillende manieren 
worden ingevuld. In een moderne representatieve democratie als de Europese Unie bestaan zowel directe als 

indirecte methoden van beleidsbepaling en besluitvorming. Naast de representatieve democratie, waarvoor 
gekozen instellingen als het Europees Parlement kenmerkend zijn, is er nu ook de participatieve democratie, 
zoals vastgelegd in de Europese Verdragen, en die gestalte krijgt in de vorm van nieuwe instrumenten als het 
Europees Burgerinitiatief. Wel dienen we te beseffen dat in een modern democratisch bestel de participatieve 
democratie niet in de plaats kan en mag komen van de representatieve democratie: directe en indirecte 
democratische kanalen dienen elkaar aan te vullen – op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau.

Het EESC als voorvechter van de transnationale participatiedemocratie

Sinds het begin van het Europese integratieproces in de jaren '50 heeft het Europees Economisch en 
Sociaal Comité (EESC) gefungeerd als een brug tussen de maatschappelijke organisaties en de Europese 

instellingen. Lang voordat de participatieve democratie officieel een plaats kreeg in het EU-Verdrag, bood het 
Comité een forum van de Europese participatieve democratie, waarbij het heeft opgeroepen de burgers en hun 
belangenorganisaties in heel Europa te laten meepraten over de beslissingen die hen aangaan. 

Als niet-partijgebonden raadgevend orgaan van de Europese instellingen heeft het Comité ertoe 
bijgedragen dat de standpunten van het maatschappelijk middenveld voor het voetlicht zijn gebracht, en 
heeft het invloed kunnen uitoefenen op de Europese wetgeving. De 350 EESC - leden uit alle 28 lidstaten 
van de EU vertegenwoordigen een breed scala aan sociaaleconomische, maatschappelijke, culturele en 
beroepsorganisaties.

Het Verdrag van Lissabon: nieuwe kansen

Na een halve eeuw Europese integratie hebben de Europese burgers nu dan eindelijk hun eigen instrument 
voor het verwezenlijken van transnationale democratie gekregen. In dit opzicht betekent artikel 11 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie een doorbraak, omdat hierin vier belangrijke voorwaarden voor 
transnationale participatie worden genoemd: informatieverstrekking, overleg, dialoog en beleidsplanning. Dit 
zijn de sleutelbegrippen op basis waarvan tal van nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd. 

De burgers en de representatieve organisaties dienen de mogelijkheid te hebben om hun mening over alle 
onderdelen van het optreden van de EU kenbaar te maken en te delen met anderen. Daarnaast is er in het 
Verdrag nu ook aandacht voor de "burgerdialoog", daar van de instellingen wordt gevraagd om een open, 
transparante en regelmatige dialoog met het maatschappelijk middenveld te voeren. Meer specifiek wordt van 
de Commissie verlangd dat zij ter wille van de samenhang en de transparantie van het optreden van de EU op 
ruime schaal overleg pleegt met de betrokken partijen. Ten slotte wordt in artikel 11 het recht van burgers om 
zelf een initiatief in te dienen, vastgelegd. 

Bij dit alles is een centrale rol weggelegd voor het EESC, dat als brug tussen de maatschappelijke organisaties en 
de Europese instellingen een forum voor overleg en informatie biedt en het maatschappelijk middenveld de 
kans geeft om zijn standpunten voor het voetlicht te brengen, zulks op grond van de Verdragen.
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Een nieuw transnationaal beleidsbepalend instrument

Het Europees Burgerinitiatief is één van de belangrijkste middelen om de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde participatieve democratie gestalte te geven. Dit nieuwe instrument verschaft één miljoen burgers 

uit ten minste zeven lidstaten de mogelijkheid om de Commissie te verzoeken een nieuw wetgevingsvoorstel 
in te dienen. Het Burgerinitiatief kan mede de Europese agenda bepalen: burgers kunnen aldus problemen 
signaleren en de Commissie oproepen tot actie. Het is dan ook iets anders dan een verzoekschrift (een recht 
waarover individuen en groepen binnen de EU reeds beschikken); noch is het een instrument waarmee burgers 
op EU-niveau rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid, zoals een referendum.

Het Europees Burgerinitiatief wordt vaak vergeleken met het recht van het Parlement en de Raad om de 
Commissie te verzoeken een nieuw wetgevingsvoorstel in te dienen. De Commissie zal zich dan ook in alle ernst 
moeten beraden of zij aan een dergelijk initiatief gehoor zal geven, en zo ja op welke wijze, en om haar beslissing 
dienaangaande te motiveren. Kortom, het Europees Burgerinitiatief is zowel door zijn transnationale karakter 
als door zijn mogelijkheid om mede de politieke agenda te bepalen, een unieke manier voor burgers om te 
participeren in een moderne democratie. Het baant de weg voor een dialoog tussen burgers onderling in heel 
Europa en opent een communicatiekanaal "van beneden naar boven", d.w.z. van burger naar instelling. Sinds 1 
april 2012 bestaat de mogelijkheid om voorstellen voor burgerinitiatieven te  laten registreren bij de Commissie.

Als burger kunt u nu al ofwel een verzoekschrift indienen bij het Europees Parlement (www.petiport.europarl.
europa.eu/petitions/nl/main) of, als er sprake is van wanbeheer, een klacht indienen bij de Europese Ombudsman 
(www.ombudsman.europa.eu).

Artikel 11(4) van het Verdrag betreffende de Europese Unie

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 uitvoerig 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.
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De beginstadia

Om te beginnen dient er een Europees probleem te worden gesignaleerd waarvoor wellicht een Europese 
oplossing geboden is.

Reeds in dit stadium heeft het zin om zich rekenschap te geven van de te volgen procedures en van het proces 
dat moet worden doorlopen; pas dan kan worden beoordeeld of het Europees Burgerinitiatief eigenlijk wel het 
aangewezen middel is voor het probleem in kwestie. Misschien is er voor u als burger die zich tot de Europese 
instellingen wil wenden, wel een andere, eenvoudigere weg te bewandelen, zoals individueel contact met 
parlementsleden of instellingen, lobbywerk of een klassiek verzoekschrift.

Een Burgerinitiatief is zonder meer het meest krachtige, maar tegelijk ook meest gecompliceerde en tijdrovende 
middel om iets onder de aandacht te brengen van de Europese Unie.

De kritieke fase van voorbereiding

Voordat de organisatoren een eerste poging doen om een Europees Burgerinitiatief te formuleren en te 
laten registreren, dienen zij zich grondig te informeren. Zodra een initiatief officieel geregistreerd staat en 

gepubliceerd is, begint de klok te tikken. 

Er is dus voldoende tijd nodig om alle mogelijke informatie in te winnen over de procedure zelf en over het 
onderwerp in kwestie. Men dient zich enkele vragen te stellen, zoals:

• Wordt het onderwerp gedekt door bestaande Europese wetgeving? 
• Welk artikel in het Verdrag biedt de rechtsgrondslag voor het initiatief?
• Valt het onderwerp onder de bevoegdheden van de EU? 

Derhalve moet eerst worden nagedacht over de vraag of een voorstel "toelaatbaar" is, d.w.z. of het wel binnen 
de bevoegdheden van de Commissie ligt en niet in tegenspraak is met enig artikel uit de verordening over 
het Burgerinitiatief. Ook zal het bijvoorbeeld in overeenstemming moeten zijn met het Handvest van de 
grondrechten. 

Omdat het initiatief alleen kans van slagen heeft als het wordt gesteund door minstens één miljoen burgers 
uit minstens zeven lidstaten, zal er ook al vóór de registratie een duurzame communicatiestrategie moeten 
worden uitgestippeld. Reeds in dit stadium is het van cruciaal belang dat contact wordt opgenomen met 
mogelijke partners in andere lidstaten en dat er wordt gewerkt aan de vorming van een netwerk, bestaande uit 
mensen die willen meedoen en bereid zijn een eigen bijdrage te leveren. Dus, hoe meer er wordt gedaan vóór 
de registratie, des te meer tijd blijft er over voor het échte werk tijdens de officiële stadia van het Burgerinitiatief. 

U dient zich er ook van bewust te zijn dat er in de organisatie van een Burgerinitiatief veel geld en andere 
middelen moeten worden gestoken. Al zal er, tot op zekere hoogte, met vrijwilligers kunnen worden gewerkt. 
Echter, de organisatoren zullen waarschijnlijk ook sponsors en financierders nodig hebben. Het bijhouden van 
de financiële bronnen is essentieel, omdat dergelijke gegevens bij de registratie moeten worden overlegd.
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Zeven mensen, zeven staten, honderd lettertekens

Na het vereiste huiswerk te hebben verricht, is het tijd om het Europees Burgerinitiatief te onderbouwen met 
een vast fundament. Hiertoe behoort onder andere de vorming van een "burgercomité" (de "organisatoren"), 

dat dient te bestaan uit ten minste zeven personen, afkomstig uit ten minste zeven verschillende lidstaten. De 
organisatoren kiezen uit hun midden één centrale contactpersoon en één plaatsvervanger. 

Ook zal in dit stadium de inhoud van het Burgerinitiatief moeten worden ingevuld en definitief op papier 
moeten worden gezet, waarbij moet worden voldaan aan een aantal formele eisen die op de formulieren 
vermeld staan. De titel van een initiatief mag niet meer dan honderd lettertekens bevatten; de beschrijving 
ervan niet meer dan tweehonderd; en het bijbehorende commentaar, waarin de doelstellingen van het 
initiatieven uiteen worden gezet, niet meer dan vijfhonderd. 

Ten slotte dienen de organisatoren informatie over hun financieringsbronnen en ontvangen steun te 
overleggen. Deze informatie dient gedurende het gehele proces zonodig te worden bijgewerkt, en wel op 
de website van de Commissie die speciaal aan het Europees Burgerinitiatief is gewijd (zie hieronder).

Eerste toetsing: de registratie

Formeel gezien is registratie van een Europees Burgerinitiatief bij de Europese Commissie een simpele 
procedure. De Commissie zorgt voor een website (officieel "register" genoemd), waar burgerinitiatieven 

kunnen worden aangemeld via het verstrekken van de benodigde informatie middels een invulformulier. 
Hierop volgt een eerste formele reactie van de kant van de Commissie, waarin de registratie wordt bevestigd. 

Via hun account in het register kunnen de organisatoren alle communicatie met de Commissie regelen en 
de juiste formulieren opstellen voor het verzamelen van handtekeningen, het uploaden van vertalingen, het 
bijwerken van informatie over de financiering en het uiteindelijke doorsturen van de handtekeningen. Ook 
dient de account als een contactpunt waarmee de organisatoren bij de Commissie terechtkunnen voor vragen  
en problemen.

Daarna is het aan de Commissie om na te gaan of het voorgestelde Burgerinitiatief voldoet aan de criteria. 
Hiermee wordt het sein gegeven voor de eerste contacten over en weer. 

Uiterlijk twee maanden na indiening van het voorstel worden de organisatoren op de hoogte gesteld van 
de officiële beslissing van de Commissie. Het initiatief wordt hetzij formeel opgenomen in het register en 
gepubliceerd op de website, wat het startsein betekent voor het verzamelen van de handtekeningen, hetzij 
op formele gronden geweigerd. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn als de Commissie zich niet bevoegd 
acht op het betreffende terrein, dat naar haar oordeel eerder onder de bevoegdheden van de lidstaten valt, of 
als ze van mening is dat het initiatief in strijd is met het Handvest van de grondrechten.

Meer informatie over registratie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/registration?lg=nl
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Bij weigering hebben de organisatoren uiteraard het recht om hiertegen in beroep te gaan. Ze kunnen zich 
bijvoorbeeld wenden tot de Europese Ombudsman of de beslissing aanvechten bij het Europese Hof van 
Justitie.

Vertaling
Belangrijk om te weten is dat een Europees Burgerinitiatief kan worden geregistreerd in elk van de 24 officiële 
talen van de EU, maar dat de organisatoren moeten zorgen voor vertalingen in de andere gekozen talen. De 
handtekeningen moeten worden verzameld met behulp van speciaal hiervoor bestemde formulieren. Na de 
voorlopige registratie hebben de organisatoren de mogelijkheid om andere taalversies van het voorgestelde 
initiatief op de website te zetten. Sinds oktober 2014 biedt het EESC aan om de EBI-beschrijving van 800 
lettertekens te vertalen. Nadat het EBI door de Europese Commissie is gevalideerd, kan de brontekst worden 
gestuurd naar citizensinitiative@eesc.europa.eu, met vermelding van de gewenste doeltalen. De organisatoren 
kunnen alle talen kiezen, behalve het Gaelisch. 

Groen licht voor het verzamelen van handtekeningen

Aanbevolen wordt om reeds vóór de registratie van een Burgerinitiatief alle voorbereidingen te treffen 
voor het verzamelen van de handtekeningen. Handtekeningen en "steunbetuigingen" kunnen op twee 

verschillende manieren worden verzameld. Dat kan op de traditionele manier, d.w.z. op papier (dan moet er een 
handtekening worden gezet), of elektronisch (dan volstaan bijvoorbeeld persoonsgegevens). 

Voor het langs elektronische weg verzamelen van steunbetuigingen is een geheel nieuw wettelijk kader en 
elektronisch systeem ontwikkeld. De Commissie zorgt voor ‘open source software’ om online handtekeningen 
te verzamelen, waarvan de organisatoren gratis gebruik mogen maken. Desgewenst mogen de organisatoren 
natuurlijk ook een eigen systeem ontwikkelen.

In beide gevallen dient het onlinesysteem te worden gecertificeerd door een bevoegde autoriteit in de 
lidstaat waar de gegevens zullen worden opgeslagen. Deze zal controleren of is voldaan aan alle technische 
en veiligheidsvereisten. Elke lidstaat heeft een voor de certificatie van het onlinesysteem bevoegde instantie 
aangewezen. Deze certificatie dient binnen één maand plaats te vinden. Ze kan hetzij voorafgaande aan de 
registratie van het initiatief bij de Commissie, hetzij daarna worden verkregen.

Meer informatie over nationale autoriteiten: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/implementation-
national-level
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Tijd van voorbereiding: 
- Signaleren van probleem 
- Mogelijke oplossing 
- Pan-Europees belang 
- Verzamelen relevante informatie 
- Oprichten burgercomité 
- Kennismaken met procedure

Aanvraag voor registratie via internet

Commissie begint met een eerste beoordeling, 
die binnen de 2 maanden haar beslag moet krijgen

Dag 1
Begin verzameling

handtekeningen op papier:
max. 12 maanden

Bij goedkeuring onlinesysteem:
begin verzameling elektronische

handtekeningen

Maand 12
Voorleggen van verzamelde
handtekeningen aan
lidstaten ter verificatie

Maand 15
Organisatoren leveren 
geverifieerde steunbetuigingen 
in bij Commissie 

Maand 15
Beoordeling door
de Commissie,
die binnen de 3 maanden 
haar beslag moet krijgen: 
voorbereiding van besluit

Organisatie van hoorzitting
in Europees Parlement

Maand 12
Lidstaten verifiëren 
handtekeningen binnen 
de 3 maanden

Maand 18
Officieel besluit Commissie 
al of niet wetgevingsvoorstel

Bij wetgevingsvoorstel
van Commissie:

begin van normale
wetgevingsprocedure
in Parlement en Raad

Dag 1
Besluit Commissie:
registratie en
publicatie op website

Certificatie
van onlinesysteem
door lidstaten
binnen 1 maand

Het Europees Burgerinitiatief in één oogopslag

Voorbereiding Verzameling handtekeningen Verificatie Beoordeling Follow-up
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Het verkrijgen van handtekeningen

Bij het verzamelen van handtekeningen komt veel meer kijken dan enkel het voldoen aan deze wettelijke en 
technische vereisten. Zo zullen de organisatoren moeten zorgen voor de verspreiding en inzameling van de 

papieren en elektronische formulieren en hierop nauw moeten toezien. 

Alleen burgers van een EU-lidstaat die gerechtigd zijn om deel te nemen aan verkiezingen voor het Europees 
Parlement, kunnen hun handtekening zetten onder een Burgerinitiatief. Het Burgerinitiatief geldt niet voor 
onderdanen van derde landen met een officiële verblijfsvergunning in de EU.

Organisatoren en ondertekenaars moeten er goed op letten dat ze gebruikmaken van het juiste formulier zoals 
dat in een bepaalde lidstaat is voorgeschreven. Sommige lidstaten eisen namelijk uitgebreidere informatie 
per steunbetuiging dan andere. Op die manier kunnen ze de handtekeningen achteraf controleren. Terwijl 
sommige lidstaten helemaal geen identificatienummer verlangen, doen andere lidstaten dat wel of vragen ze 
naar een ander persoonsnummer, zoals aangegeven op het paspoort, de verblijfsvergunning of het rijbewijs, 
en kunnen ze zelfs vragen naar de namen van ouders en naar geboortedata. Welke lidstaat welke informatie 
verlangt, kan worden nagelezen in de EBI-verordening 211/2011.

In de verordening staat aangegeven hoeveel handtekeningen er in een bepaalde lidstaat moeten worden 
verzameld om te voldoen aan de minimumeis van zeven landen. Het aantal wordt berekend op grond van het 
aantal leden in het Europees Parlement, waarbij het verzamelen van handtekeningen in "grotere" lidstaten iets 
makkelijker zal zijn dan in "kleinere", omdat in het laatste geval naar verhouding relatief meer steunbetuigers 
moeten worden gevonden. De aantallen zullen worden aangepast als de zetelverdeling in het Parlement 
verandert.

Op grond van ervaringen die op nationaal en regionaal niveau zijn opgedaan, blijken niet alle handtekeningen 
geldig als ze door de nationale autoriteiten worden geverifieerd. De organisatoren krijgen daarom het advies 
om 10 à 20% meer handtekeningen te verzamelen dan voorgeschreven, om een "veiligheidsmarge" in te 
bouwen en te voorkomen dat het aantal van één miljoen net niet wordt gehaald.



Minimumaantal ondertekenaars per lidstaat
72000 

55500 

54750 

40500 

38250 

24000 

19500 

15750 

15000 

13500 

12750 

9750 

8250 

6000 

4500

 Duitsland 

 Frankrijk  

 Italië, Verenigd Koninkrijk

 Spanje  

 Polen  

 Roemenië 

 Nederland  

 België, Griekenland, Hongarije, Portugal, Tsjechië

 Zweden  

 Oostenrijk  

 Bulgarije  

 Denemarken, Finland, Slowakije

 Ierland, Litouwen, Kroatië

 Letland, Slovenië 

Estland, Cyprus, Luxemburg, Malta



16

Tweede toetsing: de verificatie van de handtekeningen

Precies 365 dagen na publicatie van het initiatief in het register van de Commissie dienen de verzamelde 
handtekeningen en "steunbetuigingen" te worden ingeleverd bij de autoriteiten van de verschillende 

lidstaten. Handtekeningen van Deense burgers gaan naar Kopenhagen en Cypriotische naar Nicosia. 
Handtekeningen op papier en elektronische steunbetuigingen moeten apart worden opgestuurd.

Vanaf dat moment hebben de autoriteiten in de lidstaten drie maanden de tijd om de echtheid van de 
ingeleverde handtekeningen en steunbetuigingen te controleren. Zij kunnen in principe zelf kiezen hoe dit 
wordt gedaan: middels een steekproef of door alle namen afzonderlijk te controleren. Uiteindelijk zal aan twee 
voorwaarden moeten worden voldaan voordat het Burgerinitiatief ten slotte kan worden doorgestuurd naar de 
Commissie. Ten eerste dienen minstens zeven lidstaten te bevestigen dat het benodigde aantal handtekeningen 
is verzameld, en ten tweede moeten er bij elkaar ten minste één miljoen authentiek bevonden handtekeningen 
en steunbetuigingen binnen zijn.

Als alles in orde is, kunnen de gegevens met gebruikmaking van de daartoe aangewezen formulieren 
eenvoudigweg per e-mail (met bijlagen) of per gewone post worden opgestuurd naar de Commissie. Het ligt 
voor de hand dat de organisatoren deze dag van definitieve verzending ook zullen aangrijpen om hun voorstel 
via de media in Europa onder de aandacht te brengen van het grote publiek.

Een miljoen handtekeningen – en dan?

Organisatoren die erin slagen één miljoen steunbetuigingen in ten minste zeven lidstaten te verzamelen, 
worden aldus "pan-Europese agendabepalers". Na ontvangst van een geslaagd Europees Burgerinitiatief 

heeft de Commissie drie maanden de tijd om hieraan haar juridische en politieke conclusies te verbinden 
en te besluiten of ze er al dan niet gevolg aan zal geven, en zo ja in welke vorm. Elk besluit dient te worden 
gemotiveerd. 

Tijdens dit beoordelingsproces zullen de organisatoren worden uitgenodigd om hun voorstel ten overstaan 
van de Europese instellingen meer uitgebreid toe te lichten op een openbare hoorzitting die georganiseerd 
wordt door het Europees Parlement.

In deze fase is het ook tijd voor een "opruiming": de geverifieerde lijsten met steunbetuigingen moeten 
één maand na ontvangst door de Commissie (of anderhalf jaar na registratie van het initiatief) worden 
vernietigd. De nationale instanties die de gegevens hebben geverifieerd, zullen deze binnen één maand na de 
echtheidsverklaring moeten vernietigen.
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En het werk gaat voort

Als de Commissie besluit gevolg te geven aan het initiatief door een formeel wetgevingsvoorstel uit te 
werken, zou het kunnen dat de organisatoren graag hun werkzaamheden willen voortzetten – dit keer als 

waakhond die toeziet op het verloop van het wetgevende proces. Maar ook als de Commissie tot de conclusie 
komt dat een passend wetgevingsvoorstel niet nodig of gewenst is, dan nog zouden de organisatoren zich 
geroepen kunnen voelen om hierop te reageren, commentaar te leveren, of om desnoods voor de dag te 
komen met nieuwe acties en initiatieven. 

Ongeacht de uitkomst zou het goed zijn als alle betrokkenen in ieder geval een balans zouden opmaken van 
de verrichte werkzaamheden, inclusief uitgebreide documentatie en evaluatie achteraf. Op die manier kan 
iedereen uit dit jaren in beslag nemende proces lering trekken voor de toekomst. 



Hoe kan het EESC  
behulpzaam zijn ?
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Met de invoering van de beginselen van een moderne participatiedemocratie wil de EU alle burgers en 
maatschappelijke organisaties uitnodigen om actief mee te werken aan het gemeenschappelijke, 

transnationale proces van agendabepaling en besluitvorming. Artikel 11 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie legt de grondslag voor deze nieuwe relatie tussen burgers en Europese instellingen.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft altijd als taak gehad om deze doelstelling te helpen 
verwezenlijken en dit proces te ondersteunen. Nu staat het klaar om zijn functie als brug tussen het 
maatschappelijk middenveld en de Europese instellingen dienstbaar te maken aan de uitvoering van het 
initiatiefrecht van de burgers. 

Het Comité speelt een actieve en stimulerende rol bij raadplegingen en bij verschillende soorten dialoog 
met de Europese instellingen. In dit verband heeft het onder andere een Verbindingsgroep met Europese 
maatschappelijke organisaties en netwerken opgericht, alsook een ad-hocgroep Europees Burgerinitiatief die 
zich specifiek met EBI-kwesties bezighoudt. Met betrekking tot het Europees Burgerinitiatief treedt het Comité, 
naast zijn taak als orgaan dat geïnteresseerde burgers en maatschappelijke organisaties informatie geeft, op als:

–  steunpunt bij de voorbereiding van burgerinitiatieven, waarbij het de betrokkenen de kans wil geven 
netwerken te vormen en eventueel samen te komen, en 

–  begeleider, waarbij het hoorzittingen organiseert en adviezen publiceert om het de Commissie gemakkelijker 
te maken, succesvolle initiatieven te beoordelen en daaropvolgende stappen te ondernemen. 

Hiertoe organiseert het EESC ieder jaar in april een conferentie, een EBI-dag, die geheel in het teken staat van 
EBI-vraagstukken en de verdere ontwikkeling van dit instrument.

Meer informatie hierover is te vinden op www.eesc.europa.eu/eci

Nadere gegevens over de rechten van burgers in de EU worden verschaft in de EESC-publicatie "Europees 
paspoort voor actief burgerschap": www.eesc.europa.eu/eci
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Europees Burgerinitiatief
Het recht van één miljoen burgers uit heel Europa om de Commissie te verzoeken nieuwe EU-wetgeving voor 
te stellen. 

Organisator
Het met de organisatie van een bepaald Europees Burgerinitiatief belaste burgercomité, dat bestaat uit ten 
minste zeven personen uit zeven lidstaten. 

Steunbetuiging
Een handtekening op papier of langs elektronische weg verkregen verklaring ter ondersteuning van een 
Europees Burgerinitiatief. 

Registratie
Het proces waarbij wordt beoordeeld of een initiatief in aanmerking komt om geregistreerd en gepubliceerd te 
worden, waarna kan worden begonnen met het verzamelen van handtekeningen. 

Elektronisch verzamelen
Het systeem van inzameling van online-steunbetuigingen met behulp van ‘open source software’, ter 
beschikking gesteld door de Commissie en gecertificeerd door nationale instanties.

Inlevering
Het doen toekomen van de geverifieerde handtekeningen aan de Commissie ter bevestiging van het feit dat 
een bepaald aantal burgers uit een bepaald aantal lidstaten achter het initiatief staat.

Verklaring  
van de belangrijkste  
termen



 Nuttige links  
en documenten
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U kunt altijd contact opnemen met het EESC-secretariaat voor de meest actuele informatie:

Europees Economisch en Sociaal Comité
Eenheid "Betrekkingen met het maatschappelijk middenveld en verkennende studies"
Belliardstraat 99
1040 Brussel
BELGIË
E-mail: citizensinitiative@eesc.europa.eu

Informatie van het EESC over het Europees Burgerinitiatief:
www.eesc.europa.eu/eci

Verordening nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 over het burgerinitiatief
Bekendgemaakt in Publicatieblad PB L 65 van 11.3.2011,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=URISERV:ai0044

EESC-advies over het Europees Burgerinitiatief
CESE 993/2010, gepubliceerd in PB C 44 van 11.2.2011.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443687992942&uri=CELEX:52010AE0993

EESC-advies over participatiedemocratie en Burgerinitiatief (Artikel 11)
CESE 465/2010, gepubliceerd in PB C 354 van 28.12.2010.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443688201505&uri=CELEX:52010IE0465 

EESC-website over het Verdrag van Lissabon
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform

EESC-informatie over participatiedemocratie en maatschappelijk middenveld
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society

Verbindingsgroep EESC met Europese maatschappelijke organisaties en netwerken
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
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Europese Commissie

Website van het Burgerinitiatief, incl. register
De Commissie zorgt voor een uitgebreide website waarop het volgende te vinden is: alle gegevens die van 
belang zijn voor het Europees Burgerinitiatief, de te volgen procedure en de relevante wetgevingsteksten; 
een overzicht van alle afgesloten en lopende initiatieven; de software voor het online verzamelen van 
handtekeningen, en links naar de bevoegde nationale autoriteiten. Daarnaast dient de site als een portal voor 
de organisatoren waarmee deze hun initiatief kunnen laten registreren en hun account kunnen bijhouden. 

Website Europees Burgerinitiatief
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=nl

Andere nuttige contacten

Europe direct
Gratis nummer 00 800 67 89 10 11 uit alle lidstaten van de EU
http://europa.eu/europedirect/

Vertegenwoordigingen van de Europese Commissie in uw lidstaat
http://ec.europa.eu/represent_nl.htm

Europees Parlement - Verzoekschriften
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/nl/main

Europese Ombudsman
www.ombudsman.europa.eu
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