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II. Vragen over de procedure

§ 4. Over de procedure van het Europees burgerinitiatief

De procedure van het Europees burgerinitiatief kan in vier fasen worden verdeeld:
 aanmelden van het burgerinitiatief,

 verzamelen van steunbetuigingen voor het burgerinitiatief,

 indienen van het burgerinitiatief,

 de Commissie neemt een standpunt in over het burgerinitiatief.

Over de eerste fase van het Europees burgerinitiatief: "Aanmelden"
De eerste fase van het Europees burgerinitiatief begint met de aanmelding van het initiatief 
door de organisatoren bij de Commissie en eindigt met het formele besluit van de Commissie 
over het resultaat van de aanmelding van het burgerinitiatief.

Non-gouvernementele organisaties wijzen erop dat het voor de organisatoren van een 
burgerinitiatief heel belangrijk is om al in een zo vroeg mogelijk stadium van de procedure, 
met name nog voordat met het verzamelen van steunbetuigingen is begonnen, rechtszekerheid 
te krijgen over de ontvankelijkheid van het betreffende burgerinitiatief. Ook in democratisch-
politiek opzicht is dit een goed uitgangspunt. 

Het is dan ook raadzaam om de procedure van het burgerinitiatief zo in te richten dat al voor 
het verzamelen van steunbetuigingen de ontvankelijkheid van het betreffende burgerinitiatief 
bindend wordt gecontroleerd. Dit zou kunnen gebeuren aan de hand van een formele 
aanmelding van het burgerinitiatief.

Gezien de omstandigheden kan alleen de Commissie de verantwoordelijke instelling zijn voor 
het in ontvangst nemen van de aanmelding en het controleren van de ontvankelijkheid. Zij 
moet na haar controle een bindende bevestiging aan de organisatoren geven over de 
ontvankelijkheid van het burgerinitiatief. Een heel andere kwestie is evenwel de rechterlijke 
controle van een dergelijk besluit door het Europees Hof van Justitie en de Europese 
Ombudsman alsmede de politieke controle van de Commissie door het Europees Parlement.

In de tot nu toe gevoerde discussie is geopperd een andere instelling dan de Commissie aan te 
wijzen voor het controleren van de ontvankelijkheid. Genoemd zijn bijvoorbeeld de Europese 
Ombudsman en het Europees Parlement. Het voordeel van een dergelijke regeling lijkt voor 
de hand te liggen. Zo kan namelijk meteen de indruk worden vermeden dat de Commissie zelf 
kan beslissen of een aan haar gericht burgerinitiatief mag plaatsvinden of niet. 

De rapporteur adviseert evenwel om deze weg niet te bewandelen. De ontvankelijkheid van 
een burgerinitiatief is geen kwestie van politiek opportunisme, maar een juridische en 
rechterlijk volledig controleerbare voorwaarde voor de inhoudelijke behandeling van het 
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ingediende verzoek. In haar hoedanigheid van ontvanger van een burgerinitiatief, zoals 
vastgelegd in de Verdragen, is het daarom in ieder geval de plicht van de Commissie om de 
ontvankelijkheid van het burgerinitiatief te controleren voordat zij zich inhoudelijk 
bezighoudt met het hierin gestelde verzoek, en wel bij de aanmelding (zoals hierboven 
voorgesteld) of na de indiening van het burgerinitiatief. In deze omstandigheden vormt elke 
tussenschakeling van een andere (extra) instelling ten behoeve van het controleren van de 
ontvankelijkheid alleen maar een nieuwe, extra horde voor de totstandkoming van een 
burgerinitiatief, omdat in dit geval niet alleen de Commissie, maar ook deze andere instelling 
overtuigd zal moeten worden van de ontvankelijkheid van het initiatief. 

De rapporteur is van mening dat in ieder geval elk afzonderlijk besluit over de 
ontvankelijkheid van een burgerinitiatief bindend moet zijn en dat het besluit onder een 
rechterlijke controle moet vallen1. 

Richtsnoeren voor de mogelijke inrichting van de procedure: 

a) Een Europees burgerinitiatief moet door de organisatoren worden aangemeld bij de 
Commissie. Bij de aanmelding moeten naam, geboortedatum, nationaliteit en adres van iedere 
organisator worden vermeld en de exacte tekst van het burgerinitiatief in een van de officiële 
talen van de Europese Unie. 

b) De Commissie controleert de ontvankelijkheid van het aangemelde burgerinitiatief. Een 
burgerinitiatief is ontvankelijk als het aan de volgende vier voorwaarden voldoet:

 Het bevat het verzoek aan de Europese Commissie om een voorstel voor te leggen voor 
de uitvaardiging van een rechtshandeling van de Europese Unie.

 De Europese Unie heeft in de verdragen die de grondslag van de Unie vormen, de 
verantwoordelijkheid gekregen om een dergelijke rechtshandeling uit te vaardigen. 

 De Europese Commissie heeft in de verdragen die de grondslag van de Unie vormen, de 
bevoegdheid gekregen om een voorstel voor een dergelijke rechtshandeling voor te 
leggen. 

 Een dergelijke rechtshandeling mag overigens niet duidelijk in strijd zijn met de wet.

Binnen twee maanden na aanmelding van het burgerinitiatief neemt de Commissie een 
bindend besluit over het resultaat van de aanmelding. Dit besluit bevat tevens een bindende 
uitspraak over de ontvankelijkheid van het burgerinitiatief. De aanmelding mag alleen om 
juridische redenen worden afgewezen. 

                                               
1 Voor zover dit besluit door een andere instelling dan de Commissie wordt genomen, zou de Commissie 
juridische stappen kunnen ondernemen om dit besluit nietig te laten verklaren. In het geval van een afwijzing 
van het verzoek wegens niet-ontvankelijkheid zouden ook de organisatoren van deze mogelijkheid gebruik 
kunnen maken. In beide gevallen is de gedaagde de instelling die het besluit over de ontvankelijkheid heeft 
genomen. Om deze redenen heeft een procedure waarbij de Europese Ombudsman of het Europees Parlement 
verantwoordelijk is voor dit besluit, het nadeel dat deze organen dan formeel deel uitmaken van de procedure, 
zowel in de aanmeldingsfase als bij de rechterlijke controle. In zoverre kunnen ze dan juist niet meer zelf de rol 
van wettelijk of politiek controleorgaan voor het handelen van de Commissie op zich nemen.
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c) Het besluit is zowel individueel tot de organisatoren als tot de gemeenschap gericht. Het 
wordt bekendgemaakt aan de organisatoren en gepubliceerd in het Publicatieblad. Het 
Europees Parlement, de Raad en de lidstaten worden onverwijld van het besluit op de hoogte 
gebracht.

d) Het besluit moet gecontroleerd kunnen worden door het Europees Hof van Justitie en de 
Europese Ombudsman volgens de vigerende voorschriften van het recht van de Unie. 
Hetzelfde is van toepassing als de Commissie nalaat een dergelijk besluit te nemen. 

e) Met de bekendmaking van het besluit informeert de Commissie de organisatoren van het 
burgerinitiatief tegelijkertijd over lopende of geplande wetgevingsvoorstellen inzake 
aangelegenheden uit het betreffende burgerinitiatief en over positief bevonden aanmeldingen 
van burgerinitiatieven die geheel of gedeeltelijk over dezelfde aangelegenheden gaan.

f) De Commissie houdt op haar website een publiekelijk toegankelijke lijst bij van alle 
positief bevonden aanmeldingen van burgerinitiatieven. 

g) De organisatoren van een burgerinitiatief kunnen het initiatief op elk gewenst moment 
afmelden. Het geldt dan als niet aangemeld en wordt van de bovengenoemde lijst van de 
Commissie gehaald.

Over de tweede fase van het Europees burgerinitiatief: "Verzamelen"
De tweede fase van het Europees burgerinitiatief bestaat uit het verzamelen van individuele 
steunbetuigingen voor de positief bevonden aanmelding van het burgerinitiatief en de officiële 
bevestiging van het verzamelingsresultaat door de lidstaten. 
Non-gouvernementele organisaties wijzen erop dat het zinvol lijkt om hiervoor een bepaalde 
tijdslimiet vast te leggen. Het ligt voor de hand om voor het begin van de na te leven termijn 
uit te gaan van het tijdstip van het besluit van de Commissie over het aanvaarden van de 
aanmelding. 

De rapporteur is van mening dat de procedure zodanig moet worden ingericht dat de 
steunbetuigingen op zoveel mogelijk verschillende manieren kunnen worden verzameld. Het 
moet in ieder geval mogelijk zijn dat de organisatoren de steunbetuigingen "op straat" 
verzamelen, maar voor zover technisch mogelijk ook dat steunbetuigingen via het internet 
worden gegeven.

Het hoofdprobleem van deze fase van de procedure is het controleren van de echtheid van de 
steunbetuigingen. Dit kan in geen geval centraal door de Commissie worden gedaan. Deze 
taak moet veeleer door de lidstaten worden uitgevoerd. Zij moeten garanderen dat de 
organisatoren van het burgerinitiatief na afloop van de termijn voor het verzamelen van de 
steunbetuigingen een bindende bevestiging krijgen van het aantal mensen dat het initiatief 
steunt, ingedeeld naar hun nationaliteit.

Om die reden lijkt het niet nodig en, met het oog op het subsidiariteitsbeginsel, ook niet 
gerechtvaardigd om een gemeenschappelijke Europese procedure in te voeren voor het 
verzamelen van de steunbetuigingen. De verordening over het burgerinitiatief moet beperkt 
blijven tot de verplichting van de lidstaten een effectief systeem in te voeren in het kader van 
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hun nationale wetgeving en alleen een aantal centrale richtsnoeren bevatten die alle lidstaten 
in dezelfde mate moeten naleven. Een belangrijke plicht van de lidstaten moet zijn dat ze de 
instellingen aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor het controleren van de 
steunbetuigingen. 

Richtsnoeren voor de mogelijke inrichting van de procedure: 

a) Een burgerinitiatief moet op de juiste wijze worden gesteund door ten minste één miljoen 
burgers van de Unie, afkomstig uit een significant aantal lidstaten.

b) De lidstaten nemen in hun wetgeving een effectieve procedure op voor het verzamelen van 
individuele steunbetuigingen voor een Europees burgerinitiatief en voor de officiële 
bevestiging van het resultaat van deze verzameling.

c) Een steunbetuiging voldoet aan de voorschriften als zij is verklaard binnen de termijn voor 
het verzamelen van steunbetuigingen met inachtneming van de vigerende wetgeving van de 
lidstaten en het recht van de Unie. De termijn voor het verzamelen van steunbetuigingen 
bedraagt een jaar en gaat in op de eerste dag van de derde maand die volgt op het besluit over 
de aanmelding van het burgerinitiatief.

d) Iedere steunbetuiging moet individueel worden verklaard, normaal gesproken door een 
persoonlijke handtekening (schriftelijk of eventueel ook elektronisch). De steunbetuiging 
moet ten minste bestaan uit de naam, de geboortedatum, het adres en de nationaliteit van de 
steunbetuiger. Heeft deze persoon meer dan een nationaliteit, dan vermeldt hij er slechts één 
die hij vrij mag kiezen.
De persoonsgegevens moeten tegen misbruik worden beschermd, wat een taak is van de 
organisatoren van het burgerinitiatief. 

e) Steun aan een burgerinitiatief mag slechts één keer worden betuigd. Iedere steunbetuiging 
bevat een afzonderlijke plechtige verklaring van de steunbetuiger dat hij niet eerder steun 
heeft betuigd aan een en hetzelfde burgerinitiatief.

f) Iedere steunbetuiging kan worden herroepen tot het moment dat de termijn voor het 
verzamelen van steunbetuigingen is verstreken. De oorspronkelijke steunbetuiging geldt dan 
als van meet af aan niet verklaard. Iedere steunbetuiger dient hiervan door de organisatoren op 
de hoogte te worden gebracht. Iedere steunbetuiging moet een afzonderlijke verklaring van de 
steunbetuiger bevatten dat hij hierover geïnformeerd is.

h) Iedere steunbetuiger krijgt van de organisatoren een kopie van zijn steunbetuiging, 
inclusief een kopie van de plechtige verklaring en van de verklaring dat hij kennis heeft 
genomen van de mogelijkheid om te herroepen.

i) De lidstaten overhandigen de organisatoren van het burgerinitiatief, na het controleren van 
de bewijzen van de steunbetuigingen, binnen twee maanden een officiële bevestiging van het 
aantal op juiste wijze verklaarde steunbetuigingen, en wel in de vorm van een lijst met 
bovenaan de nationaliteit met de meeste steunbetuigers. Zij zorgen er met passende 
maatregelen voor dat iedere steunbetuiging slechts één keer door een van de lidstaten wordt 
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bevestigd en meervoudige bevestigingen door verschillende lidstaten of verschillende 
instellingen van dezelfde lidstaat effectief worden vermeden.

Over de derde fase van het Europees burgerinitiatief: "Indienen"
De derde fase van het Europees burgerinitiatief begint met de indiening van het initiatief door 
de organisatoren bij de Commissie en eindigt met het formele besluit van de Commissie over 
het resultaat van de indiening van het burgerinitiatief. Net als bij de procedure voor de 
aanmelding van het burgerinitiatief moet de Commissie ook hier verplicht worden een besluit 
uit te vaardigen, en de inhoud van het besluit moet onder de rechterlijke controle van het 
Europees Hof van Justitie of de Europese Ombudsman vallen.

Richtsnoeren voor de mogelijke inrichting van de procedure: 

a) Een Europees burgerinitiatief moet door de organisatoren worden ingediend bij de 
Commissie. Bij de indiening moeten de bevestigingen van de lidstaten over het aantal op 
juiste wijze verklaarde steunbetuigingen worden bijgevoegd. 

b) De Commissie controleert of voldaan is aan de minimale voorwaarden met betrekking tot 
de steun aan het burgerinitiatief. Binnen twee maanden na indiening van het burgerinitiatief 
neemt de Commissie een bindend besluit over het resultaat van de indiening. Dit besluit bevat 
tevens een bindende uitspraak over het nakomen van de minimale voorwaarden met 
betrekking tot de steunbetuigingen. De indiening mag alleen om juridische redenen worden 
afgewezen. 

c) Het besluit is zowel individueel tot de organisatoren als tot de gemeenschap gericht. Het 
wordt bekendgemaakt aan de organisatoren en gepubliceerd in het Publicatieblad. Het 
Europees Parlement, de Raad en de lidstaten worden onverwijld van het besluit op de hoogte 
gebracht.

d) Het besluit moet gecontroleerd kunnen worden door het Europees Hof van Justitie en de 
Europese Ombudsman volgens de vigerende voorschriften van het recht van de Unie. 
Hetzelfde is van toepassing als de Commissie nalaat een dergelijk besluit te nemen. 

e) De Commissie houdt op haar website een publiekelijk toegankelijke lijst bij van alle 
positief bevonden indieningen van burgerinitiatieven. 

Over de vierde fase van het Europees burgerinitiatief: "Standpunt innemen"
De vierde fase van het Europees burgerinitiatief beslaat de periode waarin de Commissie zich 
inhoudelijk bezighoudt met het burgerinitiatief. Deze periode eindigt met de formele 
standpuntinname van de Commissie over het verzoek van het burgerinitiatief om een voorstel 
voor een rechtshandeling vast te stellen. 

De vierde fase is het meest gevoelige politieke moment van de hele procedure. Hierin wordt 
beslist of de burgers het Europees burgerinitiatief daadwerkelijk ervaren als een instrument 
van rechtstreekse betrokkenheid bij het Europese wetgevingsproces en dus gemotiveerd 
worden om een bijdrage te blijven leveren aan de inrichting van het Europese 
eenwordingsproces. De inrichting van de procedure moet rekening houden met dit belang.
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Onbetwist is in ieder geval dat de Commissie door een burgerinitiatief niet per se verplicht is 
om daadwerkelijk een voorstel voor een rechtshandeling of zelfs een voorstel met een 
bepaalde inhoud voor te leggen. Een dergelijk rechtsgevolg kan niet worden afgeleid uit de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon en is ook niet in overeenstemming met de door de 
Europese Conventie gewenste gelijkstelling van het burgerinitiatief met het recht van het 
Europees Parlement en de Raad om de Commissie te verzoeken voorstellen te doen. Maar 
omgekeerd mag een verzoek door middel van een burgerinitiatief in geen geval 
onzorgvuldiger worden behandeld dan een verzoek door een van de twee wetgevende 
organen. Integendeel: om zo mogelijk iedere twijfel weg te nemen dat een burgerinitiatief 
"niet zo serieus wordt genomen", is in deze fase de hoogste mate van transparantie en 
openbaarheid nodig.

Daarom moet in deze fase een rechtstreekse dialoog tussen de organisatoren van het 
burgerinitiatief en de leden van de Commissie worden gevoerd waarbij de organisatoren het 
recht krijgen om de inhoud van het burgerinitiatief uitvoerig te presenteren.

Richtsnoeren voor de mogelijke inrichting van de procedure:

a) Een succesvol ingediend burgerinitiatief verplicht de Commissie ertoe zich binnen een 
passende termijn bezig te houden met de inhoud van het burgerinitiatief en hier publiekelijk 
een standpunt over in te nemen.

b) In dit kader luisteren de leden van de Commissie naar de organisatoren van het 
burgerinitiatief en stellen zij hen in de gelegenheid om de inhoud van het burgerinitiatief 
uitvoerig te presenteren. 

c) De Commissie neemt met alle leden gezamenlijk een bindend besluit over haar 
standpuntinname ten aanzien van het verzoek van het burgerinitiatief. Is de Commissie 
voornemens geen voorstel te doen, dan deelt zij de redenen hiervoor mee.

c) Het besluit is zowel individueel tot de organisatoren als tot de gemeenschap gericht. Het 
wordt bekendgemaakt aan de organisatoren en gepubliceerd in het Publicatieblad. Het 
Europees Parlement, de Raad en de lidstaten worden onverwijld van het besluit op de hoogte 
gebracht.

d) Indien de Commissie nalaat dit besluit te nemen, moet dit gecontroleerd kunnen worden 
door het Europees Hof van Justitie en de Europese Ombudsman volgens de vigerende 
voorschriften van het recht van de Unie.


	747883nl.doc

