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III. Bijzondere vragen

§ 5. Over de vraag betreffende "een significant aantal lidstaten"

Overeenkomstig artikel 11, lid 4, van het EU-Verdrag (nieuwe versie) moeten burgers van de 
Europese Unie, die een burgerinitiatief ondersteunen, afkomstig zijn uit een significant aantal 
lidstaten. Wat echter bedoeld wordt met een "significant aantal" wordt niet toegelicht en dient 
in plaats hiervan overeenkomstig artikel 24, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie te worden vastgesteld door de wetgever. Deze lijkt hiermee voor de 
bepaling over een ruime marge te beschikken: van 2 tot en met 26 lidstaten. Uitsluitend de 
twee extreme varianten – één lidstaat dan wel alle zevenentwintig lidstaten op te vatten als 
een significant aantal – lijken juridisch gesproken uitgesloten te zijn.

Om tegenstrijdige interpretaties te vermijden, dient bij het vastleggen van wat onder "een 
significant aantal lidstaten" moet worden verstaan ook met andere verdragbepalingen 
rekening te worden gehouden. Bijzonder essentieel voor de rechtsorde van de Europese Unie 
is bijvoorbeeld het discriminatieverbod op grond van nationaliteit. Daar waar het recht van de 
Unie van toepassing is, dient juist de nationaliteit van de burger van de Unie in principe in het 
geheel niet van belang te zijn. Iedere afwijking van dit beginsel moet op begrijpelijke wijze 
worden gerechtvaardigd en binnen de maat blijven die voor het bereiken van een legitiem 
doel is vereist. Een tegenspraak hiermee zou bestaan wanneer de bepaling van wat een 
significant aantal lidstaten is volledig willekeurig zou worden getroffen.

Aan de vereiste dat de burgers die een burgerinitiatief ondersteunen tot verschillende lidstaten 
dienen te behoren, ligt het legitieme doel ten grondslag op voorhand te garanderen dat het 
specifieke belang van een lidstaat niet het uitgangspunt bepaalt van het wetgevingsproces van 
de Unie. Als uitgangspunt dient in voldoende mate het algemene belang van de Unie te staan. 
Derhalve ligt principieel het monopolie op het maken van voorstellen bij de Commissie.

Rechtshandelingen in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht kunnen overeenkomstig 
artikel 76 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie echter ook worden 
vastgesteld op initiatief van een kwart van de lidstaten. Hiermee is in het Verdrag zelf een 
aanwijzing te vinden voor het aantal lidstaten, waarvan vermoed kan worden dat een dergelijk 
aantal voldoende rekening houdt met het algemene Europese belang. Deze beoordeling zou 
niet in conflict moeten komen met de implementatie van het Europees burgerinitiatief door de 
wetgever.

In dit verband moet daarbij worden bedacht dat artikel 76 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie betrekking heeft op het vereiste aantal deelnemende lidstaten 
dat met een onmiddellijk voorstel voor wetgeving komt, terwijl het Europees burgerinitiatief 
"slechts" de oproep aan de Commissie inhoudt om een voorstel voor wetgeving uit te brengen. 
Binnen de wetgevingsprocedures ligt dus het burgerinitiatief een stadium voor dat waarop 
artikel 76 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie betrekking heeft. De 
vaststelling van een "significant aantal lidstaten" overeenkomstig artikel 11, lid 4, van het EU-
Verdrag (nieuwe versie) kan derhalve alleen als hiermee niet tegenstrijdig worden beschouwd 
wanneer het aantal lidstaten minder dan een kwart van het totale aantal lidstaten 
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overeenkomstig artikel 76 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
bedraagt.

Zodoende kan de wetgever voor het vastleggen van het aantal lidstaten dat "significant" is 
overeenkomstig artikel 11, lid 4, van het EU-Verdrag (nieuwe versie) zonder juridisch en 
politiek in tegenstrijdigheid te vervallen zich bewegen binnen het kader van 2 tot en met 6 
lidstaten. Het vaststellen door het Europees Parlement van een aantal van vier lidstaten als een 
significant aantal overeenkomstig artikel 11, lid 4, van het EU-Verdrag (nieuwe versie) lijkt 
passend en zinvol. Dit zou dan bovendien een onderdeel vormen van het vermijden van alles 
wat een onnodige belemmering voor deelname aan een Europees burgerinitiatief betekent en 
inhouden dat het Europees Parlement een duidelijk politiek signaal afgeeft.

Vanzelfsprekend is de vereiste dat burgers die een burgerinitiatief ondersteunen afkomstig 
dienen te zijn uit een significant aantal lidstaten op zichzelf nog niet toereikend voor het 
gestelde doel. Deze moet gepaard gaan met de eis dat een minimumaantal burgers uit elk van 
deze lidstaten het initiatief ondersteunt. Een zinvolle oriëntering levert artikel 11, lid 4, van 
het EU-Verdrag zelf. Met de hierin vastgestelde eis van ondersteuning van een initiatief door 
een miljoen burgers van de Unie geeft het aan dat 1/500 van de bevolking als voldoende 
representatief kan worden beschouwd. Dit gedeelte zou daarom ook voor de representativiteit 
van de afzonderlijke lidstaten dienen te worden overgenomen.

§ 6. Over de overige voorwaarden voor het burgerinitiatief

De verordening moet behalve de definitie van een "significant aantal lidstaten" ook de overige 
voorwaarden voor het Europees burgerinitiatief omvatten. Een vraag is of aan deelname van 
een persoon aan een burgerinitiatief naast het burgerschap van de Europese Unie nog andere 
persoonlijke voorwaarden dienen te worden verbonden. Een van de mogelijke criteria is met 
name leeftijd. Het Europees burgerinitiatief dient echter niet uitsluitend door volwassenen te 
kunnen worden benut. In de visie van de rapporteur zou de verordening kunnen bepalen dat 
alle burgers van de Unie vanaf de leeftijd van veertien jaar aan een Europees burgerinitiatief 
kunnen deelnemen.

Een andere vraag die door de verordening moet worden beantwoord, is of één enkele persoon 
ook een burgerinitiatief mag organiseren of dat het steeds meer personen dienen te zijn. Bij 
"meer personen" is vervolgens nog een vraag of zij een bepaalde organisatie dienen te vormen 
en of zij uit verschillende lidstaten afkomstig moeten zijn.

§ 7. Over het probleem van een constitutioneel burgerinitiatief

In non-gouvernementele organisaties wordt gedebatteerd over de vraag of artikel 11, lid 4, 
van het EU-Verdrag (nieuwe versie) principieel ook constitutionele burgerinitiatieven omvat. 
Hiermee worden initiatieven bedoeld die een verandering van de Verdragen op zichzelf als 
doel hebben. Dit stuit echter op juridische bedenkingen. 

De bepalingen inzake het burgerinitiatief en die inzake verdragsherziening "passen" niet bij 
elkaar. Het burgerinitiatief overeenkomstig artikel 11, lid 4, van het EU-Verdrag (nieuwe 
versie) houdt het verzoek in aan de Commissie te komen met een voorstel voor het 
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uitvaardigen van een rechtshandeling van de Unie. Het doel van een burgerinitiatief is dus de 
uitvaardiging van een rechtshandeling van de Unie, waarvoor de Commissie het recht van 
voorstel bezit. De meerledige gewone procedure tot herziening van verdragen kent echter op 
geen enkele plaats een dergelijke rechtshandeling. 

Een herziening van de Verdragen vindt principieel plaats door middel van een verdrag tussen 
de lidstaten (door een overeenkomst tussen vertegenwoordigers van de regeringen van de
lidstaten, die door de lidstaten wordt geratificeerd). De Commissie heeft weliswaar het recht 
de Raad "ontwerpen tot herziening van de Verdragen" voor te leggen. Het recht van de Unie 
onderscheidt echter zeer nadrukkelijk tussen de begrippen "voorstellen" enerzijds en 
"ontwerpen" of "initiatieven" anderzijds. Hiermee is het ten zeerste de vraag of een dergelijk 
"ontwerp" als "voorstel" in de zin van artikel 11, lid 4, van het EU-Verdrag (nieuwe versie) 
kan worden beschouwd. Nog problematischer lijkt het om de – door de lidstaten af te sluiten –
herzieningsverdragen op te vatten als rechtshandelingen van de Unie. 

Even problematisch blijkt het teruggrijpen op een afzonderlijke tussenstap uit de procedure tot 
herziening van de Verdragen. De overeenkomstig de gewone herzieningsprocedure door de 
Commissie aan de Raad voorgelegde "ontwerpen tot herziening van de Verdragen" worden 
door de Raad weliswaar aan de Europese Raad gezonden, en de Europese Raad kan daarop 
besluiten de ontwerpen te laten behandelen (door een conventie of eventueel slechts door een 
regeringsconferentie). Dit besluit vormt dan zeker een rechtshandeling van de Unie in de zin 
van artikel 11, lid 4, van het EU-Verdrag (nieuwe versie). Maar welbeschouwd bezit de 
Commissie hiertoe geen recht van initiatief, daar haar "ontwerp" (voor zover dit überhaupt als 
"voorstel" kan worden opgevat) immers op de "herziening van de Verdragen" betrekking 
heeft en juist niet op het besluit inzake de behandeling van de ontwerpen.

Ongeacht deze gecompliceerde juridische kwestie bestaat er voor de rapporteur geen twijfel 
over de politieke noodzaak van een Europees constitutioneel burgerinitiatief. Juist met het oog 
op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zouden de Europese instellingen zich kunnen 
verheugen over ideeën en voorstellen van burgers ook met betrekking tot de herziening van de 
Verdragen.

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon krijgt ook het Europees Parlement het 
recht "ontwerpen tot herziening van de Verdragen" voor te leggen. Het is de opvatting van de 
rapporteur derhalve de mogelijkheid te onderzoeken om analoog aan het burgerinitiatief 
overeenkomstig artikel 11, lid 4, van het EU-Verdrag (nieuwe versie) tevens een 
constitutioneel burgerinitiatief, dat zich echter direct richt aan het Europees Parlement, 
mogelijk te maken. Voor dit initiatief zouden dezelfde voorwaarden en een overeenkomstige 
procedure kunnen gelden, met als verschil dat de geadresseerde niet de Europese Commissie 
maar het Europees Parlement is.
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