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Het Europees burgerinitiatief
Het Verdrag van Lissabon voorziet in de invoering van het Europees burgerinitiatief 
(European Citizens’ Initiative - ECI). Dit is een belangrijke vernieuwing in het Europese 
constitutionele recht die oorspronkelijk in de Europese Conventie in nauwe samenwerking 
met non-gouvernementele organisaties was uitgewerkt en die pas na lang getouwtrek werd 
opgenomen in de ontwerpgrondwet van de Conventie. Het Europees burgerinitiatief vormt 
een geheel nieuw instrument ter versterking van de democratie in de Europese Unie. Het is 
een eerste stap in de ontwikkeling van supranationale, directe democratie en de realisatie 
ervan zou op lange termijn kunnen bijdragen aan het creëren van een Europese publieke 
opinie.

De rechtsgrondslagen voor het Europees burgerinitiatief zijn te vinden in het toekomstige 
artikel 11 lid 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-Verdrag nieuwe versie) en 
in het toekomstige artikel 24 lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie. De voorwaarden en procedures voor de indiening van dit burgerinitiatief worden 
volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordening vastgesteld.

I. Algemene vragen

§ 1. Wat is het burgerinitiatief?

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon worden alle wetgevingshandelingen 
van de Europese Unie, of het nu gaat om een verordening, een richtlijn of een besluit, altijd 
door het Europees Parlement en de Raad tezamen vastgesteld, en wel op voorstel van de 
Commissie, vgl. artikel 289 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 
Aan de vaststelling van een Europese rechtshandeling gaat normaal gesproken dus een 
voorstel van de Commissie vooraf, vgl. artikel 17 lid 2 EU-Verdrag (nieuwe versie).

Nadat de lidstaten al bij oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1957 voor 
de Raad hadden voorzien dat deze de Commissie kan verzoeken “alle studies die hij wenselijk 
acht ter verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen te verrichten en hem alle 
terzake dienende voorstellen te doen” (vgl. oorspronkelijk artikel 152 EEG-Verdrag, huidig 
artikel 208 EG-Verdrag, toekomstig artikel 241 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie), hebben zij 35 jaar later met het Verdrag van Maastricht en de invoering 
van de medebeslissingsprocedure uiteindelijk ook voor het Europees Parlement de 
mogelijkheid gecreëerd om de Commissie te verzoeken een voorstel in te dienen inzake 
wetgevingsmaatregelen (vgl. huidig artikel 192 EG-Verdrag, toekomstig artikel 225 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

De beide wetgevingsorganen hebben inmiddels dus het recht om de Commissie te verzoeken 
om voorstellen te doen. Met het Europees burgerinitiatief moeten de burgers van de Unie dit 
recht voortaan ook krijgen. “Wanneer ten minste één miljoen burgers van de Unie, afkomstig 
uit een significant aantal lidstaten, van oordeel zijn dat inzake een aangelegenheid een 
rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van de Verdragen, kunnen zij het initiatief 
nemen de Europese Commissie te verzoeken binnen het kader van de haar toegedeelde 
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bevoegdheden een passend voorstel daartoe in te dienen.” Hiermee worden de burgers van de 
Unie voor de eerste keer zelf rechtstreeks betrokken bij het Europese wetgevingsproces. Ze 
krijgen recht op deelname aan een Europees burgerinitiatief en worden met het oog op het 
recht om te verzoeken om voorstellen op hetzelfde niveau geplaatst als de beide 
wetgevingsorganen.

§ 2. Over het recht op deelname aan een burgerinitiatief

Volgens artikel 11 lid 4 van het EU-Verdrag (nieuwe versie) kunnen de burgers van de Unie 
een burgerinitiatief beginnen. Als bijzonder uitvloeisel van het recht op deelname aan het 
democratisch bestel volgens artikel 10 lid 3 van het EU-Verdrag (nieuwe versie) wil deze 
bepaling een individueel recht van de burgers van de Unie op deelname aan een Europees 
burgerinitiatief motiveren, zonder evenwel de inhoud van dit recht in detail te beschrijven. 
Bovendien staat in deze bepaling dat een verordening alleen mag worden vastgesteld volgens 
de voorwaarden en procedures voor de indiening van een dergelijk initiatief. De verordening 
heeft dus niet alleen tot taak het Europees burgerinitiatief operabel te maken, ze moet 
daarnaast ook de verschillende onderdelen van het recht op deelname aan een Europees 
burgerinitiatief, zoals vastgelegd in het Verdrag, nader bepalen.

De burgers van de Unie kunnen op twee verschillende manieren deelnemen aan een 
burgerinitiatief: ten eerste als organisator en ten tweede als ondersteuner. De organisatie van 
een Europees burgerinitiatief bestaat uit het aanmelden van het initiatief bij de Commissie, het 
verzamelen van steunbetuigingen bij de burgers van de Unie, het indienen van het 
burgerinitiatief bij de Commissie en het toelichten van het met het burgerinitiatief beoogde 
verzoek aan de Commissie voor haar leden. Ondersteuning van het Europees burgerinitiatief 
is de formele betuiging van een persoon dat hij/zij achter de inhoud van het burgerinitiatief 
staat en voorstander is van het beoogde verzoek aan de Commissie. Het recht op deelname 
aan een Europees burgerinitiatief bestaat dus uit het recht op organisatie en het recht op steun 
van een dergelijk initiatief.

Deze rechten houden in dat de burgers van de Unie er aanspraak op kunnen maken dat de 
instellingen en lidstaten van de Unie niets ondernemen waarmee de uitoefening van deze 
rechten kan worden verhinderd, belemmerd of minder aantrekkelijk gemaakt. Ze hebben er 
bovendien ook aanspraak op dat er een procedure wordt ingesteld voor een effectieve 
waarneming van deze rechten. Die Organisatorinnen und Organisatoren einer Europäischen 
Bürgerinitiative erhalten - dies sollte die Verordnung unbedingt klarstellen - durch die 
erfolgreiche Einreichung einer Bürgerinitiative zudem einen individuell einklagbaren 
Anspruch Recht der Organisatorinnen oder Organisatoren einer Europäischen Bürgerinitiative 
erhalten durch die erfolgreiche Einreichung einer Bürgerinitiative zudem auf die Gelegenheit, 
dem Kollegium der Kommissionsmitglieder das Anliegen der Bürgerinitiative zu erläutern 
sowie einen Anspruch auf eine begründete Antwort durch das Kollegium in dieser Sache.
Daarnaast moeten in de hele procedure van het Europees burgerinitiatief met name de 
grondrechten op gelijke behandeling en op effectieve rechtsbescherming worden 
gegarandeerd.
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§ 3. Verschil tussen het Europees burgerinitiatief en het verzoekschrift bij het Europees 
Parlement

Volgens artikel 24 lid 2 en artikel 227 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (huidig artikel 21 lid 1 en artikel 194 van het EG-Verdrag) en volgens 
artikel 44 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft iedere burger 
van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een 
lidstaat het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten. Het recht op 
deelname aan een Europees burgerinitiatief volgens artikel 11 lid 4 van het EU-Verdrag 
(nieuwe versie) komt dus bij het Europees recht op petitie en vult het aan, maar vervangt het 
niet en is er niet identiek mee.

De resultaten van een burgerinitiatief of verzoekschrift kunnen een zekere gelijkenis met 
elkaar vertonen. Beide kunnen bijvoorbeeld op verzoek van verschillende personen resulteren 
in de uitvaardiging van een wetgevingsmaatregel van de Europese Unie. Nochtans zijn er 
diepgaande verschillen tussen deze twee rechtsmiddelen met betrekking tot hun functie en dus 
ook met betrekking tot hun voorwaarden en tot wie ze gericht worden.

Wat meteen al opvalt is dat ze tot verschillende instellingen worden gericht en de burgers op 
een verschillende manier aanspreken. Terwijl een verzoekschrift tot het Europees Parlement is 
gericht, richt het burgerinitiatief zich tot de Commissie. Het Europese recht op petitie wendt 
zich tot de burgers van de Unie in hun hoedanigheid van indirect of direct betrokkene van de 
jurisdictie van de Europese Unie en geeft hen de mogelijkheid zich in deze hoedanigheid tot 
het Europees Parlement te richten, om het direct verkozen Parlement als belangenbehartiger 
van de burgers over een bepaalde situatie te informeren en een wijziging van deze situatie te 
eisen. Het burgerinitiatief daarentegen laat de burgers van de Unie voor de eerste keer zelf 
direct deelnemen in de uitoefening van de jurisdictie in de Europese Unie, doordat zij net als 
de Raad en het Europees Parlement de mogelijkheid krijgen om de Commissie te verzoeken 
een voorstel in te dienen inzake wetgevingsmaatregelen.

Bijgevolg verschillen ook de voorwaarden waaraan beide rechtsmiddelen moeten voldoen. Zo 
is het recht op petitie beperkt tot zaken die de rekestrant direct aangaan, terwijl een dergelijke 
beperking voor de deelnemers aan een Europees burgerinitiatief niet voorzien en ook niet 
zinvol is. Ze zijn juist veeleer, net als ieder ander onderdeel van de Europese jurisdictie, 
gericht op het algemene Europese belang en de handhaving van het Europese recht. Dit laatste 
is op zijn beurt geen voorwaarde voor een verzoekschrift.

Bij het opstellen van de voorwaarden en procedures voor de indiening van het Europees 
burgerinitiatief, kan weliswaar rekening worden gehouden met de overeenkomsten met een 
verzoekschrift bij het Europees Parlement. Maar het verschil in de aard van beide 
rechtsmiddelen mag in geen geval vervagen.
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