
 

Mededeling over de overgangsregeling ten aanzien van de nieuwe verordening 

betreffende het Europees burgerinitiatief, die vanaf 1 januari 2020 van toepassing is 

 

Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels voor het Europees burgerinitiatief.  

Volgens deze regels wordt Verordening (EU) nr. 211/2011 (de "oude regels") per 1 

januari 2020 ingetrokken (zie artikel 26).  

Verordening (EU) 2019/788 (de "nieuwe regels") voorziet ook in een overgangsbepaling: 

"De artikelen 5 tot en met 9 van Verordening (EU) nr. 211/2011 blijven na 1 januari 

2020 van toepassing op Europese burgerinitiatieven die vóór 1 januari 2020 zijn 

geregistreerd" (artikel 27). 

 

Wat gebeurt er met initiatieven die vóór eind 2019 zijn geregistreerd en waarvoor 

het verzamelen van steunbetuigingen al is begonnen of binnenkort gaat beginnen? 

Moeten de organisatoren hun steunbetuigingsformulieren en online-

verzamelsysteem aanpassen?  

Een vóór eind 2019 geregistreerd burgerinitiatief zal moeten voldoen aan de oude regels 

voor het verzamelen van steunbetuigingen, dus ook wat betreft de voorwaarden voor en 

de persoonsgegevens van degenen die steun betuigen. De organisatoren moeten zich ook 

houden aan de oude regels voor het gebruik van (individuele) systemen voor het online 

verzamelen van steunbetuigingen. 

Dit betekent dat zij, als zij nog niet begonnen zijn met het online verzamelen van 

steunbetuigingen, hun eigen systeem voor het online verzamelen van steunbetuigingen 

dienen op te zetten en te laten certificeren door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 

waar dit systeem gehost wordt. 

Voor initiatieven waarvoor het verzamelen van steunbetuigingen al is begonnen, hoeven 

de steunbetuigingsformulieren (en de gegevensvereisten) niet te worden aangepast. Zij 

hoeven ook hun systeem voor het online verzamelen van steunbetuigingen niet te 

wijzigen.  

 

 

Aan welke regels moeten vóór 1 januari 2020 geregistreerde initiatieven voldoen 

zodra het vereiste aantal steunbetuigingen is verzameld? 

De regels voor de validering van verzamelde steunbetuigingen voor initiatieven die vóór 

1 januari 2020 zijn geregistreerd, blijven onveranderd.  

De regels voor indiening van een dergelijk initiatief bij de Commissie veranderen al 

evenmin. Omdat er geen vaste termijn voor bestaat, dienen de organisatoren na te gaan 

wat in hun geval de specifieke termijn voor het bewaren van de verzamelde 

steunbetuigingen is (de nieuwe regels voorzien in een termijn van drie maanden, maar 

die geldt alleen voor na 1 januari 2020 geregistreerde initiatieven). 

Maar zodra het initiatief bij de Commissie is ingediend, zijn op de onderzoeksfase de 

nieuwe regels van toepassing. Dit betekent in het bijzonder dat de Commissie zes 

maanden (in plaats van drie maanden volgens de oude regels) de tijd heeft om te 

antwoorden.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX:32019R0788


Wat is de termijn waarbinnen de Commissie antwoord moet geven op een succesvol 

initiatief dat eind 2019 is ingediend? Is dat drie maanden of zes maanden? 

Voor geslaagde initiatieven die vóór eind 2019 bij de Commissie worden ingediend, 

geldt dat de Commissie zes maanden in plaats van drie maanden de tijd krijgt om de 

mededeling van de Commissie op te stellen.  

 

Zullen burgercomités voor initiatieven die vóór 1 januari 2020 zijn geregistreerd, 

iets moeten veranderen in hun bestaande structuur?  

Vanaf 1 januari 2020 wordt het burgercomité "groep organisatoren" genoemd. 

Burgercomités zijn niet verplicht hun bestaande structuur te wijzigen, maar mogen wel 

de nieuwe regels volgen en desgewenst extra leden toevoegen.  

Zij mogen echter geen juridische entiteit oprichten. Die mogelijkheid bestaat alleen voor 

initiatieven die vanaf 1 januari 2020 worden geregistreerd.  


