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MYTHE EN WERKELIJKHEID
Het Europees burgerinitiatief geeft u 
de mogelijkheid om direct betrokken 
te worden bij het democratisch proces. 
Het geeft u inspraak over het EU-beleid, 
dat invloed heeft op uw dagelijks leven.

MYTHE 01

Als er geen wetgeving 
van komt, heeft het 
geen zin

 WERKELIJKHEID

1. Zelfs indien een initiatief niet 
leidt tot wetgeving, kan het 
bepaalde thema’s onder de 
aandacht brengen en het 
debat aanzwengelen.

2. Het creëert regionale, nationale 
en Europese netwerken rond 
die thema’s.

3. Het brengt thema’s op de radar 
van de beleidsmakers.

MYTHE 02

Het percentage afwijzingen 
is zeer hoog

 WERKELIJKHEID

1. De registratie wordt alleen geweigerd als 
het voorgestelde burgerinitiatief manifest 
buiten de bevoegdheden van de Commissie 
valt, of beledigend, lichtzinnig of in strijd 
met de waarden van de EU is.

2. De Commissie heeft een onafhankelijke 
adviesdienst opgericht om organisatoren bij 
te staan, en de gedeeltelijke registratie van 
initiatieven mogelijk gemaakt, om het aantal 
afgewezen initiatieven terug te dringen.

3. Meer dan 85 % van de sinds 2015 voorgestelde 
initiatieven werd geregistreerd!MYTHE 03

Het Europees burgerinitiatief is alleen 
maar lippendienst van de Commissie

 WERKELIJKHEID

1. De Commissie beschouwt het Europees burgerinitiatief als een 
van de belangrijkste manieren om burgers bij de beleidsvorming 
van de EU te betrekken.

2. Als een initiatief succesvol is, krijgen de organisatoren:
 een uitnodiging van de Commissie om hun voorstel te presenteren,
 een openbaar debat met de belangrijkste stakeholders in het 

Europees Parlement,
 een formeel antwoord van de Commissie.

3. Door de nieuwe verordening wordt de procedure gebruiksvriendelijker 
en de follow-up beter, waardoor er meer tijd overblijft voor 
bewustmaking en debat.



MYTHE 04

De follow-up van afgeronde 
initiatieven is teleurstellend

 WERKELIJKHEID

Het initiatief “Recht op water” heeft:
1. ertoe geleid dat de Europese Commissie 

de drinkwaterrichtlijn heeft herzien om de 
toegang tot water te verbeteren, ook voor 
kwetsbare en gemarginaliseerde groepen

2. ervoor gezorgd dat de Europese Commissie 
ervoor heeft gepleit de universele toegang tot 
water en sanitaire voorzieningen op te nemen 
in de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling 
voor 2030

3. ertoe bijgedragen dat er in de Europese pijler 
van sociale rechten expliciet wordt verwezen 
naar het recht op water

 
Door het initiatief “Stop Vivisectie” heeft de 
Commissie:
1. erkend dat er sneller vooruitgang moet 

worden geboekt met het vervangen, 
verminderen en doelgerichter maken van 
dierproeven

2. toegezegd de ontwikkeling en validatie van 
alternatieve benaderingen te zullen steunen

3. een conferentie georganiseerd over het 
gebruik van geavanceerd onderzoek op het 
gebied van wetenschappelijk verantwoorde 
methoden zonder dierproeven

Het initiatief “Verbied glyfosaat” heeft geleid tot:
1. een voorstel van de Commissie voor een 

verordening over meer transparantie 
van wetenschappelijke evaluaties en een 
betere besluitvorming op het gebied van de 
levensmiddelenwetgeving. Deze verordening 
is in juni 2019 goedgekeurd door het Europees 
Parlement en de Raad, en zal in het voorjaar 
van 2021 in werking treden.

2. nieuwe maatregelen voor meer transparantie 
rond het toestaan, beperken of verbieden 
van pesticidengebruik, die gericht zijn op de 
uitvoering van de richtlijn inzake duurzaam 
gebruik.

MYTHE 05

De procedure is veel te 
ingewikkeld en moeilijk 
te gebruiken

 WERKELIJKHEID

1. Op basis van feedback van belanghebbenden 
heeft de Commissie concrete stappen gezet om 
het burgerinitiatief gebruiksvriendelijker te 
maken.

2. Ook heeft zij nieuwe regels voorgesteld die 
onlangs door het Europees Parlement en de 
Raad zijn goedgekeurd, en die vanaf 2020 van 
toepassing zullen zijn. Deze nieuwe regels zullen 
het gemakkelijker maken om initiatieven op 
te zetten, te registreren, te organiseren en te 
ondersteunen.

3. Het registratieproces wordt verbeterd 
en organisatoren zullen beter worden 
ondersteund.

4. Er zullen minder persoonsgegevens nodig zijn 
om een initiatief te steunen.

5. De Commissie heeft haar software voor het 
online ondertekenen van initiatieven verbeterd, 
onder meer met het oog op een betere 
toegang via mobiele apparaten. Ook zullen 
steunbetuigingen via eID mogelijk worden.

MYTHE 06

Niemand kent het Europees 
burgerinitiatief

 WERKELIJKHEID

1. De afgelopen vijf jaar zijn meer dan 9 miljoen 
handtekeningen opgehaald. Dat is al een 
belangrijk resultaat.

2. Een lopende communicatiecampagne met 
acties op EU- en nationaal niveau moet het 
burgerinitiatief nog bekender maken. Meer 
informatie: europa.eu/citizens-initiative

3. Iedereen kan een rol spelen in het succes van 
het burgerinitiatief. Zeg het dus voort!

#EUTake
        TheInitiative
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E U R O P E S E  U N I E

Meer informatie over het Europees 
burgerinitiatief, waaronder de lijst van initiatieven 
waarvoor nog steunbetuigingen worden ingezameld, vindt u op:   
europa.eu/citizens-initiative   
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