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Het burgerinitiatief zal het Europese democratische systeem een nieuwe dimensie geven doordat 
1 miljoen burgers de Commissie kunnen verzoeken wetgevingsvoorstellen te doen die binnen 
haar bevoegdheid vallen.

Dit directe democratische instrument moet de burgers dezelfde initiatiefrechten geven die de 
Raad van Ministers en het EP al hebben.

Het ontneemt echter de Commissie niet haar monopolie op wetgevend initiatief: indien een
burgerinitiatief succesvol is wordt de Commissie verzocht een voorstel in te dienen, maar het 
besluit om dit al dan niet te doen blijft uitsluitend in de handen van de Commissie.

Het andere doel van het burgerinitiatief is het debat op Europees niveau aan te zwengelen en een 
band te creëren tussen de Europese instellingen en de burgers met het oog op goedkeuring van 
wetgeving die beantwoordt aan de behoeften en de verwachtingen van het volk, binnen het kader 
van de bevoegdheden van de Unie en van de Commissie.

Het burgerinitiatief is een nieuw en krachtig recht en we mogen dan ook niet voorbijgaan aan de 
verplichtingen en de noodzaak van verantwoordelijk handelen die het voor de organisatoren 
inhoudt.

In dit werkdocument worden de standpunten van de rapporteurs in dit stadium weergegeven en 
worden een aantal voorstellen gedaan om een debat op gang te brengen, om de meest geschikte 
oplossingen te vinden om van het burgerinitiatief een succes te maken en frustraties en 
ontgoocheling te vermijden en om dit instrument gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken. 
Stapsgewijs worden de belangrijkste kenmerken van de opeenvolgende stadia van de procedure 
uiteengezet.

I. Voorbereidende acties die door de organisatoren moeten worden ondernomen

1. Ten eerste kunnen alleen de EU-burgers die stemrecht hebben bij de Europese verkiezingen, 
een burgerinitiatief ondersteunen en/ of organiseren.

2. Het spreekt vanzelf dat de organisatoren natuurlijke personen moeten zijn om de essentie van 
het proces te bewaren, d.w.z. ervoor te zorgen dat het een instrument van burgers blijft. 
Rechtspersonen zouden evenwel het recht hebben de organisatoren financieel, logistiek, enz. te 
steunen mits de aard en het bedrag van de steun duidelijk gedefinieerd worden en dit openbaar 
en transparant is.

3. Om het proces van bij de start zo Europees mogelijk te maken en een ruimer debat te 
stimuleren, moeten de organisatoren een "burgercomité" vormen van ten minste zeven personen 
uit ten minste een kwart van de lidstaten. Zodoende kunnen alleen kwesties met een Europese 
dimensie aan de orde worden gesteld en het zou het verzamelen van handtekeningen in een later 
stadium gemakkelijker maken aangezien er al een vertegenwoordiger zou zijn in een vierde van 
de lidstaten. Wat op het eerste gezicht een beperking lijkt vergemakkelijkt in feite de rest van de 
procedure.

4. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de vertalingen van het burgerinitiatief in de 
andere officiële EU-talen van hun keuze, maar de Commissie kan deze vertalingen op verzoek 
controleren.

5. Daarnaast kunnen een aantal andere opties worden onderzocht en de rapporteurs verwelkomen 
commentaar en voorstellen inzake de volgende kwesties:
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5.1. Zou het zinvol zijn om van de organisatoren te vragen dat zij de steun hebben van een direct 
verkozen persoon die het initiatief steunt? Zo ja, hoeveel personen moeten het initiatief steunen 
en moeten zij ook uit ten minste een kwart van de lidstaten komen of zou dit alleen maar een 
ongewenste dosis van representatieve democratie in het proces introduceren?

5.2. Moeten we de organisatoren vragen een waarborgsom te betalen, die hun uiteraard wordt 
terugbetaald indien het burgerinitiatief succesvol blijkt te zijn?

II. Registratie van een burgerinitiatief 

6. Ten eerste moeten de organisatoren een vertegenwoordiger aanduiden die de contactpersoon is 
voor de Europese instellingen tijdens de gehele procedure.

7. Het is in het belang van de organisatoren en de burgers dat zij ernaar streven initiatieven te 
lanceren die een realistische kans op slagen hebben om te vermijden dat tijd en middelen 
verloren gaan aan initiatieven die niet ontvankelijk zullen worden geacht. De organisatoren 
moeten van bij het begin de rechtsgrondslag aangeven waarop zij zich baseren. Dit zal het debat 
bevorderen aangezien de organisatoren zich moeten beraden over wat de EU al dan niet kan 
doen. Indien deze rechtsgrondslag niet correct is en indien er een meer passende rechtsgrondslag 
bestaat, kan het orgaan dat de ontvankelijkheid van een burgerinitiatief moet controleren, dit 
corrigeren zodat het initiatief geregistreerd kan worden en van start kan gaan. Dit vormt geen 
ernstige belemmering voor waardevolle initiatieven maar het zou wel verhinderen dat 
initiatieven worden opgestart die niets te maken hebben met de bevoegdheden van de EU.

8. De organisatoren moeten verplicht worden gedurende de hele procedure uitvoerige informatie 
te verschaffen over alle soorten steun die zij ontvangen van natuurlijke en/of rechtspersonen 
zodat de burgers weten wie achter de initiatieven zit die zij willen steunen. Transparantie zal de 
sleutel zijn voor het slagen van het burgerinitiatief.

III. Ontvankelijkheidstoets

9. Het zou logisch zijn dat de eerste- op juridische criteria gebaseerde -ontvankelijkheidstoets 
plaatsvindt nadat 5.000 handtekeningen zijn verzameld. Dit symbolische cijfer garandeert dat er 
bij het publiek daadwerkelijke steun is en tegelijk voorkomt het een overbelasting van de 
Commissie zonder dat de organisatoren al te veel geld uitgeven aan het initiatief. Dit is evenwel 
slechts een suggestie en de ontvankelijkheidstoets zou ook onmiddellijk na de registratie kunnen 
worden uitgevoerd. In elk geval zijn de rapporteurs geen voorstander van het idee om deze 
toetsing te doen plaatsvinden nadat 100.000 of 300.000 handtekeningen zijn verzameld, 
aangezien dit de organisatoren terecht zeer zou frustreren.

10. Om te voorkomen dat de Commissie ervan beschuldigd wordt dat zij over de 
ontvankelijkheid van een burgerinitiatief besluit op politieke gronden eerder dan juridische - wat 
haar geloofwaardigheid zou ondermijnen en twijfel zou doen ontstaan over het hele proces - zou 
het logisch zijn indien zij niet het enige orgaan is dat dit besluit in de eerste plaats neemt. Zo 
wordt voorkomen dat de Commissie zowel rechter als jury is en ook dat zij overstelpt wordt met 
aanvragen.

11. Het zou beter zijn om een ad hoc-'comité van wijzen' te benoemen, waarin een aantal 
deskundigen, academici en/of juristen zetelen, die zo onpartijdig mogelijk zijn. Negen van hen 
zouden worden benoemd door de drie instellingen: drie door de Commissie, drie door de Raad 
en drie door het EP, aangezien zij uiteindelijk elk wetgevingsvoorstel moeten goedkeuren en het 
de lidstaten zijn die later de toekomstige wetgeving zullen uitvoeren. Er zou ook een 
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vertegenwoordiger van de Commissie zijn - de commissaris die verantwoordelijk is voor 
constitutionele zaken of zijn vertegenwoordiger - en eventueel een vertegenwoordiger van het 
roterend voorzitterschap van de Raad en een lid van het EP, d.w.z. tien of twaalf personen. De 
vertegenwoordiger van de Commissie kan dit comité voorzitten.

12. Hun besluit moet gebaseerd worden op de volgende criteria:

- de rechtsgrondslag;

- de eerbiediging van de waarden van de EU (te weten artikel 2 VWEU en het Handvest van de 
grondrechten);

- een voorlopige subsidiariteitstoetsing (zodra 1 miljoen handtekeningen verzameld zijn wordt 
overgegaan tot een grondiger toetsing).

Burgerinitiatieven die beledigend zijn kunnen uiteraard verworpen worden maar de formulering 
in het voorstel van de Commissie moet worden verbeterd .

13. Het algemene kader van het burgerinitiatief moet dus worden bekeken, maar dit betekent 
geenszins dat er definitief groen licht wordt gegeven en dat elk burgerinitiatief dat een miljoen 
handtekeningen kan verzamelen ertoe zal leiden dat de Commissie een wetgevingsvoorstel 
opstelt. Dit moet duidelijk worden gemaakt aan de organisatoren.

14. Vervolgens zijn twee scenario's mogelijk:

14.1. Het burgerinitiatief wordt ontvankelijk verklaard: het zal officieel worden geregistreerd en 
gepubliceerd op de speciale website die de Commissie hiervoor lanceert.

14.2. Het burgerinitiatief is niet ontvankelijk: de organisatoren kunnen beroep instellen bij de 
Commissie, die het recht heeft het besluit van het ad hoc-comité te bevestigen of te vernietigen. 
Indien de Commissie het besluit bevestigt hebben de organisatoren het recht tegen dit besluit 
beroep in te stellen bij het Hof van Justitie, overeenkomstig de bepalingen van de Verdragen.

IV. Verzamelen van handtekeningen

15. Dit kan zowel op papier als online gebeuren en het zijn de lidstaten die de nadere regels 
hiervoor vaststellen.

16. Wat betreft de persoonsgegevens die van de ondertekenaars worden gevraagd moet een 
bevredigend evenwicht worden gevonden tussen wat absoluut noodzakelijk is voor verificatie en 
wat mensen zou kunnen afschrikken om initiatieven te ondertekenen. Bovendien moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan gegevensbescherming.

17. Wat betreft de kwestie van de verblijfplaats tegenover de nationaliteit van de ondertekenaars 
zouden de rapporteurs het op prijs stellen indien de lidstaten uitvoeriger aangeven wat voor hen 
acceptabel is zodat kan worden gezocht naar een duidelijker formulering dan in het 
Commissievoorstel

18. Het online verzamelen van handtekening kan gebeuren via een specifieke website die 
gecreëerd worden door de organisatoren en die moet worden gecertificeerd en gecontroleerd 
door de bevoegde overheid in de lidstaat waar het initiatief wordt gelanceerd. Algemeen 
beschikbare, door de Commissie ontwikkelde software zou welkom zijn. Deze software moet ter 
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beschikking staan van de organisatoren die er al dan niet gebruik kunnen van maken.

19. Een periode van 12 maanden zou passend zijn aangezien enerzijds het verzamelen van 
handtekeningen niet gemakkelijk of snel zal verlopen maar anderzijds een langere periode het 
elan zou kunnen breken. De burgers zullen inderdaad hun belangstelling verliezen indien de 
procedure te veel tijd in beslag neemt en het burgerinitiatief zou niet meer relevant zijn.

V. Wanneer 1 miljoen handtekeningen zijn verzameld

20. De verificatie van de handtekeningen is een taak van de lidstaten en ze moet binnen 3 
maanden worden afgerond. Steekproeven lijken het meest doeltreffend om deze kwestie te 
regelen.

21. Vervolgens start de Commissie een tweestappenproces dat onder meer inhoudt dat de 
organisatoren gehoord worden:

- een besluit over de juridische aspecten van het burgerinitiatief binnen een termijn van twee 
maanden;

- een politiek besluit over het gevolg dat zij al dan niet zal geven aan het burgerinitiatief. De 
conclusies van de Commissie moeten naar de organisatoren worden gestuurd en worden 
toegelicht in een mededeling aan de Raad en het EP, en dit moet worden gepubliceerd in het
Publicatieblad van de EU en op de specifieke website van het burgerinitiatief. Dit moet ook 
gebeuren binnen een termijn van twee maanden.

22. Er wordt ook voorgesteld dat het EP automatisch een resolutie zou goedkeuren over elk 
burgerinitiatief dat 1 miljoen handtekeningen verzamelt.

VI. Definitief besluit en verschillende modaliteiten voor de follow-up van een 
burgerinitiatief

23. Deze stap is van cruciaal belang want het is precies dit wat het verschil maakt tussen 
verzoekschriften en burgerinitiatieven. Indien deze stap niet voldoende duidelijk is zullen de 
Europese burgers minder gestimuleerd worden om van dit mechanisme gebruik te maken.

VI.I. Indien de Commissie besluit een voorstel in te dienen

24. De Commissie moet een voorstel opstellen binnen een bepaalde termijn, die dezelfde zou 
kunnen zijn voor alle burgerinitiatieven of die geval per geval wordt vastgelegd.

VI.II. Indien de Commissie besluit geen voorstel in te dienen

25. Om ontgoocheling te vermijden en ervoor te zorgen dat de burgers het gevoel krijgen dat 
naar hen geluisterd wordt moeten in de verordening vangnetprocedures worden vastgelegd. Er 
liggen een aantal opties ter tafel:

25.1. Eerst en vooral kan de Commissie besluiten alsnog een voorstel in te dienen dat voortvloeit 
uit een burgerinitiatief dat niet voldoende steun heeft verkregen, maar dat toch een belangrijke 
kwestie aan de orde stelt.

25.2. Ook de Raad en het EP kunnen een mislukt burgerinitiatief oppikken overeenkomstig hun 
recht van initiatief. Het EP zou met name de organisatoren kunnen horen (op verzoek van de 
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parlementaire commissies of fracties) en een resolutie goedkeuren.

25.3. Indien is voldaan aan de voorwaarden (vastgelegd in het Reglement van het EP), kunnen de 
organisatoren het burgerinitiatief omzetten in een verzoekschrift aan het EP.

25.4. Tegen het besluit van de Commissie kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie.

VII. Andere bepalingen

26. Het kan nuttig zijn te specificeren dat het niet mogelijk is een burgerinitiatief te lanceren 
waarin gevraagd wordt een onlangs goedgekeurde wetgevingshandeling nietig te verklaren.

27. Wat de rol van het EP betreft staan de formateurs open voor suggesties over wat het EP zou 
moeten/kunnen doen en over de noodzaak om dit ook effectief te formaliseren.

28. De nationale parlementen zouden waarschijnlijk geen officiële rol hebben maar zouden wel 
kunnen steun en ruchtbaarheid kunnen verlenen aan burgerinitiatieven naar hun keuze.

29. Over de rol die het EESC en het Comité van de Regio's kunnen spelen dient verder te worden 
nagedacht.

30. Zoals in alle andere Europese procedures zullen de organisatoren de gelegenheid hebben naar 
de Ombudsman te stappen in geval van wanbeheer.

31. De respectieve rollen van de Hof van Justitie en van de Ombudsman kunnen in de 
overwegingen ter sprake komen aangezien zij niet verschillen van de rol die zij in alle andere 
procedures vervullen, maar het kan de verordening duidelijker en meer gebruiksvriendelijk 
maken indien hun rol wordt vermeld.

32. Om de procedure voor burgerinitiatieven zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken menen de 
rapporteurs dat een "burgerinitiatiefhandleiding" moet worden opgesteld.

33.Ook over de termijn voor de inwerkingtreding van verordening moet gediscussieerd worden 
aangezien een aantal lidstaten praktische en juridische regelingen moeten treffen om met 
burgerinitiatieven om te gaan. Het is raadzaam te wachten tot zij volledig klaar zijn en de
procedure niet te overhaasten. De lidstaten kunnen evenwel al voorbereidingen treffen voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, zelfs in deze fase.

34. Aangezien het hier gaat om een nieuw instrument op Europees niveau is er zeker een 
herzieningsclausule nodig. De herziening kan plaatsvinden hetzij nadat een aantal 
burgerinitiatieven met succes zijn afgerond, hetzij na vijf jaar, afhankelijk van welke van deze 
criteria het eerst vervuld zijn.

35. Wat de wetgevingsprocedure zelf betreft, willen de rapporteurs, evenals de in de Commissie 
verzoekschriften benoemde rapporteurs, graag al in een vroeg stadium verkennende gesprekken 
voeren met de Raad om zo snel mogelijk tot gemeenschappelijke standpunten te komen en de 
procedure in eerste lezing af te ronden ten einde de verwachtingen van de Europese burgers in te 
lossen.


