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Het Verdrag betreffende de Europese Unie introduceert een nieuwe vorm van participerende 

democratie, naast de representatieve democratie. Het introduceert een belangrijke vernieuwing in de 

democratische werking van de Unie: het burgerinitiatief, dat inhoudt dat een miljoen burgers samen 

de Commissie kunnen verzoeken met bepaalde wetgevingsvoorstellen te komen. 

In het licht hiervan, en na uitgebreide raadpleging van de belanghebbende partijen, heeft de 

Commissie op 31 maart 2010 een voorstel goedgekeurd voor een verordening van de Raad en het 

Europees Parlement, waarin de procedures en voorwaarden voor het burgerinitiatief worden 

vastgesteld. Dit voorstel is op 6 april bij de Raad ingediend.  
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Het voorzitterschap heeft de behandeling van dit voorstel op 9 april aangevat in de Groep Antici. 

De groep heeft het voorstel bij drie gelegenheden bestudeerd. De resultaten van de eerste discussie-

ronde, die vier centrale thema's heeft opgeleverd, zijn aan de ministers gepresenteerd in de zitting 

van de Raad Algemene Zaken van april (doc. 8796/10). Op basis van het oriënterend debat van de 

ministers heeft de groep de behandeling van het voorstel voortgezet. Het Coreper heeft in zijn 

vergadering van 19 mei gedebatteerd over de resterende vraagstukken en heeft de Groep Antici 

opgedragen de algemene oriëntatie te voltooien, met het oog op de Raad Algemene Zaken van juni. 

De besprekingen hebben in grote mate tot een algemene oriëntatie van de Raad geleid. Het 

belangrijkste resterende vraagstuk blijft de registratie en ontvankelijkheid van een voorgesteld 

initiatief, en de vraag of dit besluit in twee fasen of in één enkele fase moet worden genomen. 

In het initiële voorstel wordt bepaald dat een besluit over de ontvankelijkheid van een voor 

gesteld initiatief in een tussentijdse fase wordt genomen, namelijk tussen het tijdstip waarop 

300 000 handtekeningen uit drie lidstaten zijn verzameld en de fase waarin de lidstaten de 

handtekeningen verifiëren (artikel 4). Als extra beveiliging is er al een vroegere filter in de 

registratiefase ingebouwd: de Commissie kan de registratie weigeren van initiatieven die duidelijk 

strijdig zijn met de waarden van de Unie (artikel 8). 

Tijdens de besprekingen hebben enkele lidstaten geopperd dat de Commissie op het tijdstip van de 

registratie, dus voordat handtekeningen zijn verzameld, moet beslissen of een initiatief binnen haar 

bevoegdheid valt. Dit betekent dus in wezen dat de artikelen 4 en 8 zouden worden samengevoegd.  

Het voorzitterschap acht het niet passend dat de twee fasen van ontvankelijkheid en registratie 

worden samengevoegd. In het Commissievoorstel worden enerzijds zorgpunten behandeld die de 

lidstaten en andere belanghebbende partijen tijdens de raadplegingen naar voren hebben geschoven 

(i.e. lidstaten voeren geen verificaties uit voor initiatieven die uiteindelijk niet ontvankelijk zouden 

kunnen worden verklaard; initiatieven die strijdig zijn met de waarden van de EU, wordt zo snel 

mogelijk een halt toegeroepen), en worden anderzijds de risico's op potentieel misbruik en over-

belasting van het systeem afgeweerd. 
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In het compromisvoorstel van het voorzitterschap wordt ten eerste de drempel van het vereiste 

aantal handtekeningen verlaagd tot 100 000, en wordt ten tweede de verwoording verduidelijkt 

inzake initiatieven die duidelijk buiten het toepassingsgebied van de Verdragen vallen, terwijl de 

tweefasenaanpak van het Commissievoorstel wordt behouden.  

Het voorstel van het voorzitterschap voor een algemene oriëntatie betreffende het Commissie-

voorstel voor een verordening over het burgerinitiatief gaat in de bijlage bij deze nota. 

  

De toevoegingen aan het oorspronkelijke Commissievoorstel zijn VETGEDRUKT en 

ONDERSTREEPT, en schrappingen zijn aangegeven met […].  
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BIJLAGE 

Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

over het burgerinitiatief 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 24, 

eerste alinea, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité
1
, 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's
2
, 

Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
3
, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Het Verdrag betreffende de Europese Unie geeft meer inhoud aan het burgerschap van de 

Unie en versterkt de democratische werking van de Unie: het bepaalt immers dat iedere 

burger het recht heeft aan het democratisch bestel van de Unie deel te nemen en dat, 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, zij het initiatief kunnen nemen de Europese Commissie te 

verzoeken binnen het kader van de haar toegedeelde bevoegdheden een passend voorstel 

daartoe in te dienen. 

(2) Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat het Europees 

Parlement en de Raad de bepalingen moeten vaststellen voor de procedures en voorwaarden 

voor de indiening van een burgerinitiatief. 

(3) Deze procedures en voorwaarden dienen eenvoudig, gebruiksvriendelijk en evenredig met de 

aard van het burgerinitiatief te zijn. 

(4) Zij dienen er tevens toe te leiden dat voor alle burgers van de Unie dezelfde voorwaarden 

voor het steunen van een burgerinitiatief gelden, ongeacht uit welke lidstaat zij komen. 

                                                 
1 PB C … van …, blz. …. 
2 PB C … van …, blz. …. 
3 PB C … van …, blz. …. 
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(5) Er dient een minimumaantal lidstaten te worden vastgesteld waaruit de burgers afkomstig 

moeten zijn. Om ervoor te zorgen dat een burgerinitiatief een belang van de Unie 

vertegenwoordigt, dient dit aantal te worden vastgesteld op een derde van de lidstaten. 

(6) Om dezelfde reden dient tevens te worden bepaald hoeveel burgers er uit elk van deze 

lidstaten afkomstig dienen te zijn. Om in elke lidstaat gelijke voorwaarden voor het steunen 

van een burgerinitiatief te creëren, dient dit minimumaantal degressief evenredig te zijn, 

overeenkomstig artikel 14, lid 2, van het VEU, betreffende het aantal leden van het 
Europees Parlement per lidstaat. […]  [...] 

Voor de berekening van het minimumaantal ondertekenaars per lidstaat moet het 
aantal leden van het Europees Parlement per lidstaat, als vastgelegd in het ontwerp-
besluit van de Europese Raad inzake de samenstelling van het Europees Parlement voor 
de zittingsperiode 2009-2014, dat het Europees Parlement op 11 oktober 2007 politiek 
heeft goedgekeurd en waaraan de Europese Raad een wijziging heeft aangebracht 
tijdens de Intergouvernementele Conferentie van 20074 , worden vermenigvuldigd met 
een factor 750. 

 

Voor de duidelijkheid dienen deze aantallen voor elke lidstaat te worden vermeld in een 
bijlage bij deze verordening. De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om deze 
bijlage te wijzigen, teneinde rekening te houden met de aantallen die zijn vervat in een 
toekomstig besluit van de Europese Raad tot vaststelling van de samenstelling van het 
Europees Parlement, overeenkomstig artikel 14, lid 2, tweede alinea, VEU.  

 

(7) Er dient een minimumleeftijd te worden vastgesteld voor het steunen van een burgerinitiatief. 

Deze leeftijd dient overeen te komen met de leeftijd waarop burgers mogen stemmen voor het 

Europees Parlement. 

(8) Met het oog op de coherentie en de transparantie van voorgestelde burgerinitiatieven dient het 

verplicht te zijn dergelijke initiatieven op een door de Commissie beschikbaar gestelde 

website te laten registreren voordat wordt begonnen met het verzamelen van 

steunbetuigingen; beledigende of onzinnige voorstellen mogen niet worden geregistreerd en 

de Commissie dient de registratie van initiatieven die duidelijk strijdig zijn met de waarden 

van de Unie, of duidelijk buiten het toepassingsgebied van de Verdragen vallen, te 
weigeren. De Commissie dient ten aanzien van de registratie de algemene beginselen van 

goed bestuur toe te passen. 

                                                 
4
 Verklaringen nr. 4 en 5 die zijn gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele 

Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen.  
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(9) De organisator van een voorgesteld burgerinitiatief dient verantwoordelijk te zijn voor het 

verzamelen van de benodigde steunbetuigingen van de burgers. 

(9 bis) Het formulier van de steunbetuiging dient in een bijlage bij deze verordening te 
 worden genomen, met uitleg over de vereiste gegevens voor de verificatie door de 
 lidstaten. De Commissie moet gemachtigd zijn deze bijlage te wijzigen overeenkomstig 
 artikel 290 van het Verdrag, met inachtneming van de informatie die zij van de 
 lidstaten heeft ontvangen.  

(10) Steunbetuigingen moeten zowel op papier als online kunnen worden verzameld. Systemen 

voor het online verzamelen van steunbetuigingen dienen goed beveiligd te zijn zodat onder 

andere de personen kunnen worden geïdentificeerd en de gegevens veilig kunnen worden 

opgeslagen. Daarom dient de Commissie te worden belast met het uitwerken van uitvoerige 

technische voorschriften voor systemen voor het online verzamelen van steunbetuigingen.  

(11) Voordat wordt overgegaan tot het verzamelen van steunbetuigingen, dienen de lidstaten 
na te gaan of deze onlinesystemen aan de voorschriften van de verordening voldoen. 

(11 bis) De Commissie wordt verzocht zorg te dragen voor de ontwikkeling van 
openbronsoftware met de technische en beveiligingskenmerken die noodzakelijk zijn om 
te voldoen aan de bepalingen van deze verordening met betrekking tot het onlinesysteem 
voor het verzamelen van steunbetuigingen5.  

(12) Er dient een termijn te worden vastgesteld voor het verzamelen van steunbetuigingen voor een 

burgerinitiatief. Om ervoor te zorgen dat burgerinitiatieven relevant blijven en tegelijkertijd 

rekening te houden met het feit dat het niet eenvoudig is steunbetuigingen in de gehele Unie 

te verzamelen, dient deze termijn te worden vastgesteld op 12 maanden na de registratie van 

het voorgestelde initiatief. 

(13) De Commissie dient in een voldoende vroeg stadium een besluit te nemen over de 

ontvankelijkheid van het voorgestelde initiatief. Daarom dient de organisator om een dergelijk 

besluit te verzoeken nadat […] 100 000 steunbetuigingen voor het voorgestelde initiatief zijn 
verzameld van ondertekenaars uit ten minste drie lidstaten.  

(14) Binnen twee maanden nadat de organisator dit verzoek heeft ingediend, dient de Commissie 

een besluit te nemen over de ontvankelijkheid van het initiatief. Een burgerinitiatief dient als 

ontvankelijk te worden beschouwd als het binnen het kader van de bevoegdheden van de 

Commissie valt en betrekking heeft op een aangelegenheid waarvoor een rechtshandeling van 

de Unie kan worden vastgesteld ter uitvoering van de Verdragen. 

                                                 
5 De volgende verklaring van de Raad is een alternatief voor overweging 11 bis: 

 De Raad neemt er kennis van dat de Commissie zal bekijken of openbronsoftware kan 

worden ontwikkeld met de noodzakelijke technische en beveiligingskenmerken om aan de 

bepalingen van deze verordening met betrekking tot de onlinesystemen voor de verzameling 

van steunbetuigingen te voldoen. 
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(15) Indien voor een burgerinitiatief de nodige steunbetuigingen zijn verzameld en het initiatief 

ontvankelijk wordt verklaard, dient elke lidstaat verantwoordelijk te zijn voor de verificatie en 

certificatie van de steunbetuigingen van de burgers van die lidstaat. Gezien de noodzaak om 

de administratieve last voor de lidstaten te beperken, dienen deze de verificaties binnen de 

drie maanden te verrichten aan de hand van controles die op steekproeven kunnen zijn 
gebaseerd en dienen zij een verklaring uit te geven waarin wordt bekendgemaakt hoeveel 

geldige steunbetuigingen er zijn verzameld. 

(16) Organisatoren dienen ervoor te zorgen dat aan alle relevante voorwaarden van deze 

verordening is voldaan voordat zij een burgerinitiatief indienen bij de Commissie. 

(17) De Commissie dient een burgerinitiatief binnen vier maanden te behandelen en haar 

conclusies over het initiatief te formuleren en aan te geven welke actie zij wil ondernemen. 

(18) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoons-

gegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
6
 is van toepassing op de 

verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig deze verordening. Hierbij dient te worden 

verduidelijkt dat de organisator van een burgerinitiatief en de bevoegde instanties van de 

lidstaten optreden als voor de verwerking verantwoordelijken in de zin van 

Richtlijn 95/46/EG; tevens dient te worden bepaald hoe lang de persoonsgegevens die voor 

het burgerinitiatief zijn verzameld, maximaal mogen worden bewaard. Als voor de 

verwerking verantwoordelijke dienen organisatoren alle maatregelen te nemen die nodig zijn 

om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit Richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder 

die betreffende de rechtmatigheid van de verwerking, de beveiliging van de verwerkings-

activiteiten, de informatieverstrekking aan de betrokkene en het recht van de betrokkene op 

toegang tot zijn persoonsgegevens en op correctie en uitwissing ervan. 

(19) De bepalingen van hoofdstuk III van Richtlijn 95/46/EG over beroep op de rechter, 

aansprakelijkheid en sancties zijn van toepassing op de gegevensverwerking in het kader van 

deze verordening. […] De organisatoren van burgerinitiatieven zijn overeenkomstig het 
toepasselijke recht aansprakelijk voor schade die zij veroorzaken. Daarnaast dienen de 
lidstaten erop toe te zien dat de organisatoren onderworpen zijn aan passende sancties 
voor overtredingen van deze verordening […]. 

(20) Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens
7
 is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de 

Commissie in het kader van de onderhavige verordening. 

                                                 
6 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. 
7 PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1. 
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(21) De Commissie dient te worden gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen in de 

zin van artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, teneinde 

de bijlagen bij deze verordening te kunnen wijzigen. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passende raadplegingen houdt, 
ook op deskundigenniveau. 

(22) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld 

overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 

voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-

bevoegdheden
8
. 

(23) De Commissie dient drie jaar na de […] toepassingsdatum van deze verordening verslag uit 

te brengen over de uitvoering ervan. 

(24) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en de beginselen die zijn vervat in het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie, met name artikel 8, waarin is bepaald dat iedereen 

recht heeft op bescherming van de hem betreffende persoonsgegevens, 

                                                 
8 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. 
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Onderwerp 

Deze verordening stelt de procedures en voorwaarden vast voor het indienen van een burger-
initiatief zoals bedoeld in artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 24 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.  

Artikel 2 

Definities 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

1. "burgerinitiatief": een overeenkomstig deze verordening bij de Commissie ingediend initiatief 
waarin de Commissie wordt verzocht om binnen het kader van haar bevoegdheden een 
passend voorstel in te dienen met betrekking tot een aangelegenheid waarvan burgers vinden 
dat er een rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van de Verdragen, en dat door 
ten minste een miljoen burgers van de Unie, afkomstig uit ten minste een derde van de 
lidstaten, wordt gesteund; 

2. "ondertekenaars": burgers van de Unie die een steunbetuiging voor een bepaald burger-
initiatief hebben ingevuld; 

3. "organisator": de natuurlijke of rechtspersoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de 
voorbereiding van een burgerinitiatief en voor de indiening ervan bij de Commissie. 

Artikel 3  

Vereisten voor de organisator en voor ondertekenaars 

1. Wanneer de organisator een natuurlijk persoon is, moet hij een burger van de Unie zijn die de 
kiesgerechtigde leeftijd voor de Europese verkiezingen heeft bereikt. 

Wanneer de organisator een rechtspersoon of een organisatie is, moet de rechtspersoon of 
organisatie gevestigd zijn in een lidstaat. Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid volgens 
het toepasselijke nationale recht moeten vertegenwoordigers hebben die voldoen aan 
dezelfde vereisten als de in de eerste alinea vermelde vereisten voor natuurlijke 
personen en moeten bevoegd zijn namens de organisatie juridische verplichtingen aan te gaan 
en de aansprakelijkheid op zich te nemen. 

De Commissie kan de organisator verzoeken het nodige bewijs te leveren dat aan de 
voornoemde vereisten is voldaan. 

2. Ondertekenaars van een voorgesteld burgerinitiatief moeten burger van de Unie zijn en de 
kiesgerechtigde leeftijd voor de Europese verkiezingen hebben bereikt. 

Artikel 4  

Registratie van een voorgesteld burgerinitiatief 

1. De organisator is verplicht om, voordat wordt begonnen met het verzamelen van steun-
betuigingen, het voorgestelde burgerinitiatief te laten registreren bij de Commissie en daarbij 
de in bijlage II genoemde informatie te verstrekken, met name betreffende het 
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onderwerp, de doelstellingen, de financieringsbronnen en de steun. 

Deze informatie wordt verstrekt in een van de officiële talen van de Unie, in een 

onlineregister dat voor dat doel beschikbaar wordt gesteld door de Commissie (hierna "het 

register" genoemd). Na de registratie kan de organisator het voorgestelde burgerinitiatief 
in het register in andere officiële talen van de Unie verstrekken.  

2. Behalve in de in de leden 3 en 4 bedoelde gevallen registreert de Commissie het voorgestelde 

initiatief onmiddellijk onder een uniek registratienummer en stuurt zij de organisator een 

bevestiging. 

3. Voorgestelde initiatieven die redelijkerwijs als ongepast kunnen worden beschouwd omdat ze 

beledigend of onzinnig zijn, worden niet geregistreerd. 

4. De Commissie weigert registratie van voorgestelde burgerinitiatieven die duidelijk indruisen 

tegen de waarden van de Unie, overeenkomstig artikel 2 VEU, of die duidelijk buiten het 
toepassingsgebied van de Verdragen vallen.  

5. Een voorgesteld burgerinitiatief dat is geregistreerd, wordt openbaar gemaakt in het register. 

Artikel 5 

Procedures en voorwaarden voor het verzamelen van steunbetuigingen 

1. De organisator is verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige steunbetuigingen voor 

een voorgesteld burgerinitiatief dat is geregistreerd overeenkomstig artikel 4.  

Dit gebeurt uitsluitend aan de hand van steunbetuigingsformulieren die beantwoorden aan het 

in bijlage III opgenomen model. Voordat wordt begonnen met het verzamelen van 

steunbetuigingen, vult de organisator de formulieren in volgens de in bijlage III vermelde 

aanwijzingen. De informatie op het formulier dient overeen te komen met de informatie in het 

register.  
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2. De organisator kan zowel papieren als elektronische steunbetuigingen verzamelen. In het 

geval van elektronische steunbetuigingen is artikel 6 van toepassing. 

Voor de toepassing van deze verordening worden steunbetuigingen die elektronisch 
ondertekend zijn met behulp van een geavanceerde elektronische handtekening, in de 
zin van Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen9, op dezelfde manier 
behandeld als papieren steunbetuigingen. 

3. Ondertekenaars moeten een door de organisator verstrekte steunbetuiging invullen. Zij 
vermelden persoonlijke identificatiegegevens in de steunbetuiging, met uitzondering van 
ondertekenaars die verblijven in een in deel A van het formulier in bijlage III vermelde 
lidstaat. 

Deel B van het formulier in bijlage III bevat een lijst van de toegelaten 
identiteitsbewijzen/-nummers in de lidstaten waarvoor de vermelding van deze 
informatie verplicht is. 

Ondertekenaars mogen een bepaald voorgesteld initiatief slechts één keer steunen. 

3. bis De lidstaten stellen de Commissie in kennis van eventuele wijzigingen van de informatie 
in bijlage III, met inbegrip van de delen A en B ervan. Op basis van deze informatie kan 
de Commissie, bij gedelegeerde handeling, overeenkomstig artikel 16 en onder de in de 
artikelen 17 en 18 gestelde voorwaarden, wijzigingen van bijlage III, met inbegrip van 
de delen A en B ervan, aannemen.  

4. Alle steunbetuigingen worden verzameld binnen 12 maanden na de datum van registratie van 

het voorgestelde initiatief. 

Artikel 6 

Systemen voor het online verzamelen van steunbetuigingen 

1. Wanneer steunbetuigingen elektronisch worden verzameld, worden de gegevens die via het 

onlinesysteem worden verzameld, opgeslagen op het grondgebied van een lidstaat. 

Het onlinesysteem wordt overeenkomstig lid 3 gecertificeerd in de lidstaat waar de 
middels het onlinesysteem verzamelde gegevens worden opgeslagen. De organisator kan 
één onlinesysteem gebruiken voor het verzamelen van steunbetuigingen in meerdere of 
alle lidstaten. 

 Het model voor het steunbetuigingsformulier kan worden aangepast voor elektronisch 

gebruik. 

                                                 
9 PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12. 
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2. De organisator ziet erop toe dat het voor het verzamelen van steunbetuigingen van 
ondertekenaars gebruikte onlinesysteem voldoet aan de bepalingen van lid 4.  

 Voordat de organisator begint met het verzamelen van steunbetuigingen, verzoekt hij de 
bevoegde instantie van de betrokken lidstaat erop toe te zien dat het onlinesysteem dat 

daarvoor wordt gebruikt, aan deze […]bepalingen [...] voldoet.  

 De organisator mag slechts beginnen met het verzamelen van steunbetuigingen middels 
het onlinesysteem als hij het in lid 3 bedoelde certificaat heeft verkregen. De organisator 
zorgt ervoor dat een kopie van dit certificaat publiek toegankelijk is op de voor het 
onlinesysteem gebruikte website. [...] 

3. Wanneer het systeem voldoet aan de bepalingen van lid 4, geeft de bevoegde instantie binnen 

een maand een certificaat af volgens het model dat is opgenomen in bijlage IV. [...] 

De lidstaten erkennen de certificaten die worden afgegeven door de bevoegde instanties van 

andere lidstaten. 

4. De beveiliging en de technische kenmerken van de onlinesystemen voor het verzamelen van 

steunbetuigingen zijn van dien aard dat: 

a. alleen natuurlijke personen online een steunbetuiging kunnen indienen; 

[...] 

c. de online verstrekte gegevens veilig worden opgeslagen, zodat ze niet kunnen worden 

gewijzigd of worden gebruikt voor een ander doel dan voor het steunen van het burger-

initiatief waarvoor ze werden verstrekt, en zodat de persoonsgegevens worden 

beschermd tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, 

vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang; 

d. het systeem individuele steunbetuigingen kan produceren in een vorm die beantwoordt 

aan het model dat is opgenomen in bijlage III, teneinde verificatie door de lidstaten 

overeenkomstig artikel 9, lid 2, mogelijk te maken. 
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5. Binnen […] 9 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening stelt de Commissie 

overeenkomstig de regelgevingsprocedure als bedoeld in artikel 19, lid 2, technische 

specificaties vast voor de tenuitvoerlegging van lid 4. 

Artikel 7 

 Minimumaantal ondertekenaars per lidstaat 

1. De ondertekenaars van een burgerinitiatief moeten afkomstig zijn uit ten minste een derde van 

de lidstaten. 

2. In een derde van de lidstaten moet het aantal ondertekenaars ten minste het in bijlage I 

vastgestelde minimumaantal burgers bedragen, dat is berekend op basis van het aantal 
leden van het Europees Parlement voor elke lidstaat, als vastgelegd in het ontwerp-
besluit van de Europese Raad inzake de samenstelling van het Europees Parlement voor 
de zittingsperiode 2009-2014, dat het Europees Parlement politiek heeft goedgekeurd op 
11 oktober 2007, en waaraan de Europese Raad een wijziging heeft aangebracht tijdens 
de Intergouvernementele Conferentie van 200710., te vermenigvuldigen met een 
factor 750. 

3. De Commissie neemt bij gedelegeerde handeling, overeenkomstig artikel 16 en onder de 
in de artikelen 17 en 18 gestelde voorwaarden, aanpassingen aan bijlage I aan teneinde 
rekening te houden met de aantallen die zijn vervat in een toekomstig besluit van de 
Europese Raad tot vaststelling van de samenstelling van het Europees Parlement, 
overeenkomstig artikel 14, lid 2, tweede alinea, VEU. Deze aanpassingen gelden alleen 
voor voorgestelde burgerinitiatieven die overeenkomstig artikel 4 zijn geregistreerd 
nadat de aanpassing van kracht is geworden. 

[...]4. Ondertekenaars worden beschouwd als afkomstig uit de lidstaat die verantwoordelijk is voor 
de verificatie van hun steunbetuiging, overeenkomstig artikel 9, lid 1, tweede alinea [...]. 

Artikel 8 

Besluit over de ontvankelijkheid van een voorgesteld burgerinitiatief 

1. Nadat er overeenkomstig artikel 5 100 000 […] steunbetuigingen zijn verzameld van 

ondertekenaars uit ten minste drie lidstaten, dient de organisator bij de Commissie een 

verzoek in voor een besluit over de ontvankelijkheid van het voorgestelde burgerinitiatief. 

Hiervoor maakt hij gebruik van het formulier in bijlage V. 

                                                 
10 Verklaringen nr. 4 en 5 die zijn gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele 

Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen.  
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2. De Commissie neemt binnen twee maanden na ontvangst van het in lid 1 bedoelde verzoek 

een besluit over de ontvankelijkheid. Het voorgestelde burgerinitiatief wordt indien 

ontvankelijk beschouwd als het voldoet aan de volgende voorwaarden:  

a. het heeft betrekking op een aangelegenheid waarvoor een rechtshandeling van de Unie 

kan worden vastgesteld ter uitvoering van de Verdragen; alsmede 

b.  het valt binnen het kader van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te 

dienen. 

3. De organisator wordt in kennis gesteld van het in lid 2 bedoelde besluit, dat ook wordt 

gepubliceerd.  

Artikel 9 

Bepalingen inzake de verificatie en certificering van steunbetuigingen door de lidstaten 

1. Nadat de nodige steunbetuigingen zijn verzameld overeenkomstig de artikelen 5 en 7, en mits 

de Commissie overeenkomstig artikel 8 heeft besloten dat een burgerinitiatief ontvankelijk is, 

dient de organisator de steunbetuigingen in papieren of elektronische vorm in bij de bevoegde 

instanties die overeenkomstig artikel 14 zijn aangewezen voor de verificatie en certificering 

van de steunbetuigingen. Hiervoor maakt de organisator gebruik van het formulier in 

bijlage VI en scheidt hij de papieren steunbetuigingen van de steunbetuigingen die 
elektronisch ondertekend zijn met een geavanceerde elektronische handtekening, en van 
de steunbetuigingen die middels een onlinesysteem zijn verzameld.  

De organisator dient de steunbetuigingen als volgt in bij de betrokken lidstaat […]: 

- aan de lidstaat die het in de steunbetuiging vermelde identititeitsdocument/-
nummer heeft afgegeven, op voorwaarde dat deze lidstaat niet in deel A van het 
formulier in bijlage III is vermeld, of  

- in alle andere gevallen, aan de in de steunbetuiging vermelde lidstaat waar de 
ondertekenaar verblijft, zoals bepaald in deel A van het formulier in bijlage III.  
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2. Binnen de drie maanden na ontvangst van het verzoek verifieert de bevoegde instantie de 
steunbetuigingen aan de hand van representatieve steekproeven. […] Op basis daarvan 
verstrekt zij de organisator een certificaat volgens het model van bijlage VII, waarin het aantal 

geldige steunbetuigingen voor die lidstaat staat vermeld.  

Voor de verificatie van de steunbetuigingen is geen authentificatie van de 
handtekeningen vereist. 

3. Het in lid 2 bedoelde certificaat wordt kosteloos verstrekt. 

Artikel 10  

Indiening van een burgerinitiatief bij de Commissie 

Nadat de organisator de in artikel 9, lid 2, bedoelde certificaten heeft verkregen, en mits aan alle in 

deze verordening gestelde procedures en voorwaarden is voldaan, kan hij het burgerinitiatief 

indienen bij de Commissie. 

 

Hiervoor maakt de organisator gebruik van het formulier in bijlage VIII, dat hij ingevuld en samen 

met een papieren of elektronische kopie van de in de eerste alinea bedoelde certificaten indient. 

 

De organisator verstrekt ook de informatie over alle financiering of steun die voor het 
burgerinitiatief is ontvangen. 
 

[...] 

Artikel 11 

Procedure voor de behandeling van een burgerinitiatief door de Commissie 

1. Wanneer de Commissie een burgerinitiatief ontvangt overeenkomstig artikel 10, doet zij het 

volgende: 

a. zij publiceert het burgerinitiatief onverwijld op haar website; 

b. zij behandelt het burgerinitiatief en deelt binnen vier maanden in een mededeling haar 

conclusies over het initiatief mee, waarbij zij tevens vermeldt welke maatregelen zij 

eventueel gaat nemen, en waarom. 

2. De organisator van het burgerinitiatief, het Europees Parlement en de Raad worden in kennis 

gesteld van de in lid 1, onder b), bedoelde mededeling, die eveneens wordt gepubliceerd. 
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Artikel 12 

Bescherming van persoonsgegevens 

Bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening eerbiedigen de 

organisator van een burgerinitiatief en de bevoegde instanties van de lidstaten Richtlijn 95/46/EG 

en de nationale bepalingen die ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. 

 

Wat de verwerking van de persoonsgegevens betreft, worden de organisator van een burgerinitiatief 

en de overeenkomstig artikel 14, lid 2, aangewezen bevoegde instanties beschouwd als voor de 

verwerking verantwoordelijke in de zin van artikel 2, onder d), van Richtlijn 95/46/EG. 

De organisator zorgt ervoor dat de voor een bepaald burgerinitiatief verzamelde persoons-
gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan de ondersteuning van dit initiatief, 
en vernietigt alle steunbetuigingen die hij voor dit […] initiatief heeft ontvangen, alsmede alle 

kopieën daarvan, uiterlijk een maand nadat hij het initiatief bij de Commissie heeft ingediend 

overeenkomstig artikel 10, of uiterlijk 18 maanden na de datum van registratie van een voorgesteld 

burgerinitiatief, afhankelijk van de vraag welke van de twee het eerst valt.  

 

De bevoegde instantie gebruikt de persoonsgegevens die zij voor een bepaald burgerinitiatief 
ontvangt alleen voor de verificatie van de steunbetuigingen overeenkomstig artikel 9, lid 2, en 
vernietigt alle steunbetuigingen en alle kopieën daarvan uiterlijk een maand nadat het in 
artikel 9 bedoelde certificaat is verstrekt. 
 

[...] 

 

De organisator neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te 

beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, 

niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van 

gegevens in een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.  
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Artikel 13 

Aansprakelijkheid 

De organisatoren van burgerinitiatieven zijn overeenkomstig het toepasselijke recht 
aansprakelijk voor schade die zij daarbij veroorzaken. 

Artikel 13 bis 

Sancties 

[...] 

1 De lidstaten zorgen ervoor dat organisatoren […] onderworpen zijn aan passende sancties 
voor overtredingen van deze verordening, en met name voor: 

a.  valse verklaringen van organisatoren; 

[...] 

b.[…] frauduleus gebruik van gegevens. 

 

2. Deze sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend. 

Artikel 14  

Bevoegde instanties van de lidstaten 

1. Met het oog op de uitvoering van artikel 6, lid 3, wijzen de lidstaten instanties aan die 

bevoegd zijn voor het afgeven van het in die bepaling bedoelde certificaat. 

2. Met het oog op de uitvoering van artikel 9, lid 2, wijst elke lidstaat één instantie aan die 

bevoegd is voor het coördineren van de verificatie van de steunbetuigingen en voor het 

afgeven van het in die bepaling bedoelde certificaat. 

3. Uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening verstrekken de lidstaten 

de namen en adressen van de bevoegde instanties aan de Commissie.  

4. De Commissie maakt de lijst van bevoegde instanties openbaar.  
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Artikel 15 

 Wijziging van de bijlagen 

De Commissie kan door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 16, 17 

en 18 wijzigingen van de bijlagen bij deze verordening vaststellen. Wijzigingen van bijlagen I 

en III bij gedelegeerde handeling worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 5 en 7. 

Artikel 16 

 Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de gedelegeerde handelingen, bedoeld in artikel 15, wordt 

voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend. 

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees 

Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis. 

3. De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt de Commissie verleend 

onder de in de artikelen 17 en 18 gestelde voorwaarden. 

Artikel 16 

 Intrekking van de delegatie 

1. De bij artikel 15 verleende bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees 

Parlement of de Raad worden ingetrokken. 

2. De instelling die een interne procedure is begonnen om te besluiten of zij de 

bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, brengt de andere instelling en de Commissie 

hiervan op de hoogte binnen een redelijke termijn voordat een definitief besluit wordt 

genomen, en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden mogelijk worden 

ingetrokken en wat daarvoor de redenen zijn. 

3. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de in het besluit vermelde 

bevoegdheden. Het besluit treedt onmiddellijk in werking of op een latere datum die in het 

besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de 

Europese Unie. 

Artikel 18 

 Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen 

1. Het Europees Parlement […] of de Raad kunnen binnen twee maanden na de datum van 

kennisgeving bezwaar aantekenen tegen de gedelegeerde handeling. Op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad kan deze periode met een maand worden verlengd. 
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2. Indien bij het verstrijken van deze termijn het Europees Parlement noch de Raad bezwaar 

heeft gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, wordt deze bekendgemaakt in het 

Publicatieblad van de Europese Unie en treedt zij in werking op de daarin vermelde datum. 

Indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie heeft meegedeeld 

voornemens te zijn geen bezwaar aan te tekenen, kan de gedelegeerde handeling vóór het 

verstrijken van de termijn worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en 

in werking treden. 

3. Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt tegen een gedelegeerde handeling, 

treedt deze niet in werking. De instelling die bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde 

handeling, geeft daarvoor de redenen aan. 

Artikel 19 

 Comité 

1. Voor de toepassing van artikel 6, lid 5, wordt de Commissie bijgestaan door een comité. 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van 

toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit. 

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie 

maanden. 

Artikel 20 

 Mededeling van nationale maatregelen 

Iedere lidstaat deelt de Commissie mee welke specifieke bepalingen zijn vastgesteld ter uitvoering 

van deze verordening. 

De Commissie stelt de andere lidstaten daarvan in kennis. 

Artikel 21 

 Evaluatieclausule 

[…]Drie jaar na de datum van toepassing […] van deze verordening dient de Commissie bij het 

Europees Parlement en de Raad een verslag in over de uitvoering van deze verordening. 
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Artikel 22 

 Inwerkingtreding en toepassing 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in 

het Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

Zij is van toepassing vanaf twaalf maanden na de inwerkingtreding. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. 

 

 

Gedaan te Brussel, […]. 

 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De voorzitter De voorzitter 
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BIJLAGE I 
 

 Minimumaantal ondertekenaars per lidstaat 

   

 Oostenrijk  14250 

 België  16500 

 Bulgarije  13500 

 Cyprus  4500 

 Tsjechië  16500 

 Denemarken  9750 

 Estland  4500 

 Finland  9750 

 Frankrijk  55500 

 Duitsland  72000 

 Griekenland  16500 

 Hongarije  16500 

 Ierland  9000 

 Italië  54750 

 Letland  6750 

 Litouwen  9000 

 Luxemburg  4500 

 Malta  4500 

 Nederland  19500 

 Polen  38250 

 Portugal  16500 

 Roemenië  24750 

 Slowakije  9750 

 Slovenië  6000 

 Spanje  40500 

 Zweden  15000 

 Verenigd Koninkrijk  54750 
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BIJLAGE II  
 

Informatie die moet worden verstrekt voor de registratie van een voorgesteld burgerinitiatief 

De volgende informatie moet worden verstrekt om een voorgesteld burgerinitiatief te laten 

registreren in het register van de Commissie: 

1. de titel van het voorgestelde burgerinitiatief, in maximaal 100 karakters; 

2. het onderwerp, in maximaal 200 karakters; 

3. de doelstellingen van het voorstel waarop de Commissie wordt verzocht te reageren, in 

maximaal 500 karakters; 

4. De […] bepalingen van de Verdragen op basis waarvan de Commissie volgens de 
organisator kan optreden (niet verplicht); 

5. naam, adres en e-mailadres van de organisator of, indien het een rechtspersoon of organisatie 

betreft, van de wettelijk vertegenwoordiger van de rechtspersoon of organisator; 

7. alle bronnen waaruit geld en steun voor het voorgestelde initiatief afkomstig is ten tijde van 

de registratie. 

Organisatoren kunnen nadere informatie over het onderwerp, de doelstellingen en de achtergrond 

van het voorgestelde burgerinitiatief verstrekken in een bijlage. Indien gewenst, kunnen zij ook een 

ontwerp-wetgevingsvoorstel indienen. 
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BIJLAGE III 

Steunbetuiging 

 

Vak 1: (vooraf in te vullen door de organisator) 

1. Registratienummer van de Commissie*: 

2. Registratiedatum*: 

3. Internetadres van het voorgestelde burgerinitiatief in het register van de Commissie*: 

Vak 2: (vooraf in te vullen door de organisator) 

1. Titel van het voorgestelde burgerinitiatief*: (maximaal 100 karakters) 

2. Onderwerp*: (het onderwerp moet zo duidelijk mogelijk worden omschreven) (maximaal 200 karakters) 

3. Belangrijkste doelstellingen van het voorgestelde burgerinitiatief*: (maximaal 500 karakters) 

4. Naam en adres van de organisator*: 

5. Website van het voorgestelde burgerinitiatief:  



  

  

 

10626/10  gys/ROE/sv 24 

BIJLAGE DQPG LIMITE NL 

Vak 3: (in te vullen door de ondertekenaar) 

1. Naam van de ondergetekende*: 

Volledige voornaam*: ............................................................................ .............................................  

Achternaam*: ............................................................................ ..........................................................  

Meisjesnaam (waar toepasselijk) ............................................................................ ...........................  

Naam van de vader: (verplicht voor Griekenland en Bulgarije) ............................................... .....  

 

2. Adres*: 

Straat, nummer en postcode*: ............................................................................................................  

Plaats*: ........................... Land*: ........................................................................................................  

3. ...... Geboortedatum*: .............. Geboorteplaats*: ............ Geboorteland*: ............................................... 

4. Nationaliteit*: ................... 

5. E-mailadres: ............... 

6. Persoonlijke identiteitsgegevens*, uitgezonderd in onder deel A genoemde gevallen. 

 Gelieve slechts één document/identiteitsnummer als vermeld in deel B van dit formulier op te geven. 

 Soort identiteitsdocument/nummer: 

a) Identiteitskaart van een onderdaan of ingezetene oooo  Nummer...................... ...........................  
OF 

b) Paspoort oooo  Nummer...................... 

OF 

c) Ander identiteitsdocument/nummer oooo  Verduidelijken ...................... Nummer...................... 

 Lidstaat die het identiteitsdocument/nummer heeft afgegeven*: .................................................................  

 Autoriteit van afgifte: ................................................................................................... ....................................  

 

Vak 4:  

Ik verklaar hierbij dat de gegevens op dit formulier juist zijn en dat ik slechts één steunbetuiging voor dit voorgestelde 

burgerinitiatief heb ondertekend*.  

Datum en handtekening van de ondertekenaar*♦: ........... 

Privacyverklaring: Overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG zullen de gegevens van dit formulier 

alleen worden gebruikt ter verificatie en certificering van het aantal geldige steunbetuigingen dat voor dit 

voorstel voor een burgerinitiatief als bedoeld in artikel 9 van Verordening ………...is ontvangen. De gegevens 

mogen voor geen andere doeleinden worden gebruikt. Alle steunbetuigingen worden uiterlijk binnen 

18 maanden na de datum van registratie van het voorgestelde initiatief vernietigd. 

*: verplichte velden. 

♦: handtekening niet verplicht indien een elektronisch formulier zonder elektronische 

handtekening wordt voorgelegd. 
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DEEL A 

Lijst van lidstaten van verblijf waarvoor geen andere persoonlijke identiteitsgegevens nodig 

zijn dan die welke in de punten 1 tot en met 5 van vak 3 zijn vermeld. 

 

Lidstaat 

Denemarken 

Ierland 

Nederland 

Finland 

Verenigd Koninkrijk 

Slowakije 

 

DEEL B 

Lijst van identiteitsdocumenten/identificatienummers, als vermeld in punt 6 van vak 3, 

waarvan er één op de steunbetuiging moet zijn vermeld: 

 

OOSTENRIJK 

- Reisepass (paspoort) 

- Personalausweis (identiteitskaart) 

 

BELGIË 

- Carte d’identité / identiteitskaart 

- Passeport / paspoort 

- Numéro d'identification du registre national / identificatienummer van het Rijksregister 

 

BULGARIJE 

- Eenvormig burgernummer, vermeld op de identiteitskaart 

- Eenvormig burgernummer, vermeld in het paspoort 
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CYPRUS 

- ∆ελτίο Ταυτότητας (identiteitskaart van onderdaan of ingezetene) 

- ∆ιαβατήριο (paspoort) 

 

TSJECHIË 

- Občanský průkaz (nationale identiteitskaart) 

- Cestovní pas (paspoort) 

 

ESTLAND 

- Isikukood (persoonlijke identificatiecode) 

- identiteitskaarten 

- digitale identiteitskaart 

- paspoort 

- zeemansboekjes 

- tijdelijke reisdocumenten 

- bewijsstuk van aanmonstering, afgegeven aan bemanning op Estse schepen 

- terugkeerbewijzen en -vergunningen 
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FRANKRIJK 

- Paspoort 

- Nationale identiteitskaart 

- Verblijfstitel 

- Rijbewijs 

- Andere: 

§ parlementaire identiteitskaart met foto, afgegeven door de voorzitter van een 

parlementaire assemblee 

§ identiteitskaart van een plaatselijk verkozene met foto, afgegeven door de 

vertegenwoordiger van de staat 

§ oudstrijderskaart, bleekgeel of met de nationale kleuren 

§ invalidenkaart voor burgers of militairen, met foto 

§ identiteitskaart van overheidsambtenaar, met foto 

§ identiteits- of dienstkaart met foto, afgegeven door de militaire autoriteiten 

§ jachtvergunning met foto, afgegeven door de vertegenwoordiger van de staat 

§ dienstbewijs of dienstkaart, afgegeven door de prefect op grond van Wet 3 van 

3 januari 1969 

§ ontvangstbewijs ter staving van de identiteit, afgegeven ter vervanging van de 

identiteitsbewijzen in geval van rechterlijk toezicht, op grond van artikel 138, 

lid 7 van het wetboek van strafvordering 

§ bewijs van indiening van een aanvraag voor een nationale identiteitskaart of 

paspoort, minder dan drie maanden oud en afgegeven door een gemeente, met een 

foto van de aanvrager die door een gemeentestempel is gewaarmerkt 

 

DUITSLAND 

- Personalausweis / carte d'identité (identiteitskaart) 

- Pass / passeport (paspoort) 
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GRIEKENLAND 

- ID Card (∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας) (identiteitskaart) 

- Passport: ∆ιαβατήριο (paspoort) 

- voor geregistreerde ingezetenen van andere EU-lidstaten, overeenkomstig de toepasselijke 

 richtlijn, residence certificate/permanent residence certificate (Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών 

 Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής πολίτη Ε.Ε.) (verblijfsvergunning/permanente 

 verblijfsvergunning) 

 

HONGARIJE 
- identiteitskaart 

- paspoort 

- Személyi azonosító (személyi szám) (persoonlijk identificatienummer) 

 

ITALIË 

- Passaporto, inclusa l´indicazione dell´autoritá di rilascio (paspoort, met vermelding van 

 autoriteit van afgifte) 

- Carta de identitá, inclusa l´indicazione dell´autoritá di rilascio (identiteitskaart, met 

 vermelding van autoriteit van afgifte) 

 

LETLAND 

- Personas kods (persoonlijk identificatienummer) (vermeld op identiteitskaart) 

- Personas kods (persoonlijk identificatienummer) (vermeld in paspoort) 
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LITOUWEN 

- Asmens kodas (persoonlijk identificatienummer) (vermeld op identiteitskaart) 

- Asmens kodas (persoonlijk identificatienummer) (vermeld in paspoort) 

 

LUXEMBURG 

- nationaal identificatienummer (nummer vermeld op de socialezekerheidskaart) 

- identiteitskaart 

- paspoort 

 

MALTA 

- identiteitskaart 

- paspoort 

 

POLEN 

- Numer ewidencyjny PESEL (persoonlijk identificatienummer, vermeld op identiteitskaart) 

- Numer ewidencyjny PESEL in passport (persoonlijk identificatienummer, vermeld in 

 paspoort) 

 

PORTUGAL 

- identiteitskaart 

- paspoort 

- burgerbewijs 
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ROEMENIË 

- identiteitskaart 

- paspoort 

- registratiebewijs 

- cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (permanente verblijfsvergunning) 

- persoonlijk identificatienummer 

 

SLOVENIË 

- Osebna izkaznica (identiteitskaart) 

- Potni list (paspoort) 

 

SPANJE 

- identiteitskaart 

- paspoort 

 

 

ZWEDEN 

- persoonlijk identificatienummer, vermeld op identiteitskaart 

- persoonlijk identificatienummer, vermeld in paspoort 

 

 

 



  

  

 

10626/10  gys/ROE/sv 31 

BIJLAGE DQPG LIMITE NL 

BIJLAGE IV 
 

Certificaat ter bevestiging van het feit dat het systeem voor het online verzamelen van 
steunbetuigingen in overeenstemming is met Verordening xxxx/xxxx 

[….] (naam van de bevoegde instantie) van […] (lidstaat) verklaart hierbij dat het systeem voor het 

online verzamelen van steunbetuigingen […] (internetadres) dat is gebruikt voor het elektronisch 

verzamelen van steunbetuigingen voor het burgerinitiatief met registratienummer […], voldoet aan 

de desbetreffende bepalingen van Verordening xxxx/xxxx. 

 

Datum, handtekening en officieel stempel van de bevoegde instantie: 
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BIJLAGE V 
 

Formulier voor het verzoek om een besluit over de ontvankelijkheid van een voorgesteld 
burgerinitiatief 

1. Titel van het burgerinitiatief*: 

2. Registratienummer van de Commissie*: 

3. Registratiedatum*: 

4. Aantal steunbetuigingen*: 

5. Aantal ondertekenaars per lidstaat*: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Aantal 

ondertekenaars 
               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  TOTAAL 

Aantal 

ondertekenaars 
             

6. Hierbij verklaar ik dat de gegevens op dit formulier juist zijn. 

 

Datum en handtekening van de organisator*: 

*: verplichte velden  
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BIJLAGE VI 
 

Formulier voor het indienen van steunbetuigingen bij de bevoegde nationale instantie 

1. Naam, adres en e-mailadres van de organisator of, indien het een rechtspersoon of organisatie 

betreft, van de wettelijk vertegenwoordiger van de rechtspersoon of organisator*; 

2. Titel van het burgerinitiatief*: 

3. Registratienummer van de Commissie*: 

4. Registratiedatum*: 

5. Datum van het verzoek om een ontvankelijkheidsbesluit*: 

6. Aantal ondertekenaars uit [lidstaat]*: 

7. Bijlagen*:  

(Voeg voor de betrokken lidstaat alle steunbetuigingen bij waarin persoonlijke 

identificatiegegevens zijn vermeld. 

 Voeg, indien van toepassing, ook het certificaat/de certificaten bij waarin wordt bevestigd dat 

het systeem voor het online verzamelen van steunbetuigingen in overeenstemming is met 

Verordening xxxx/xxxx). 

8. Datum en handtekening van de organisator*: 

*: verplichte velden 



  

  

 

10626/10  gys/ROE/sv 34 

BIJLAGE DQPG LIMITE NL 

BIJLAGE VII 
 

Certificaat betreffende het aantal geldige steunbetuigingen voor […] (lidstaat) 

[….] (naam van de bevoegde instantie) van […] (lidstaat) verklaart hierbij, na de bij artikel 9 van 

Verordening xxxx/xxxx vereiste verificaties te hebben verricht, dat […] steunbetuigingen voor het 

burgerinitiatief met registratienummer […] geldig zijn volgens de bepalingen van genoemde 

verordening, en dat zij zijn verzameld binnen de in die verordening gestelde termijn. 

 

Datum, handtekening en officieel stempel van de bevoegde instantie: 
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BIJLAGE VIII 
 

Formulier voor het indienen van een burgerinitiatief bij de Commissie 

1. Titel van het burgerinitiatief*: 

2. Registratienummer van de Commissie*: 

3. Registratiedatum*: 

4. Aantal ontvangen steunbetuigingen*: (moet […] ten minste 1 miljoen zijn) 

5. Aantal gecertificeerde ondertekenaars per lidstaat*: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Aantal 

ondertekenaars 
               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  TOTAAL 

Aantal 

ondertekenaars 
             

6. Naam, adres en e-mailadres van de organisator of, indien het een rechtspersoon of organisatie 

betreft, van de wettelijk vertegenwoordiger van de rechtspersoon of organisator. 

6a. Vermeld alle bronnen waaruit geld of steun voor het voorgestelde initiatief afkomstig is: 

7. Hierbij verklaar ik dat de gegevens op dit formulier juist zijn. 

 

Datum en handtekening van de organisator*: 

8. Bijlagen*:  

Gelieve alle certificaten bij te voegen 

*: verplichte velden 

 

 

_____________________ 

 

 


