
NEEM 
HET INITIATIEF!  

E U R O P E S E  U N I E

Het Europees 
burgerinitiatief  
Zo kunt u het Europees 
beleid zelf vormgeven

De belangrijkste stappen 
van een burgerinitiatief   

 Voorbereiding en oprichting van een groep 
organisatoren

 Registratie van het initiatief door de Commissie 
met gratis vertaling in alle officiële EU-talen. 
Indien de voorstellen (gedeeltelijk) buiten de 
bevoegdheden van de Commissie vallen, kunnen 
de organisatoren het initiatief aanpassen en 
desgewenst gedeeltelijk registreren. 

 Publicatie op de website van het Europees 
burgerinitiatief

 Inzameling van steunbetuigingen op papier en/of 
online

  Controle van de steunbetuigingen door de 
nationale autoriteiten

 Indiening van het initiatief bij de Europese 
Commissie

  Vergadering met vertegenwoordigers van de 
Commissie

 Hoorzitting en beoordeling van de politieke steun 
door het Europees Parlement

 Officiële reactie van de Europese Commissie

 Follow-up van de voorgestelde maatregelen door 
de Europese Commissie

Het Europees  
burgerinitiatief in het kort 
Het Europees burgerinitiatief geeft u de moge-
lijkheid om direct betrokken te worden bij het 
democratisch proces. Het geeft u inspraak over 
het EU-beleid, dat invloed heeft op uw dagelijks 
leven. 

Het Europees burgerinitiatief is uniek; het biedt 
mensen uit verschillende EU-landen de mogelijk-
heid om samen concrete wetten voor te stellen. 
Als EU-burger kunt u zich aansluiten bij een 
groep organisatoren die plannen hebben voor 
een burgerinitiatief, of u kunt een bestaand ini-
tiatief met uw handtekening steunen. 

Voor een nieuw initiatief zijn er minstens zeven 
EU-burgers nodig die in minstens zeven ver-
schillende EU landen wonen en oud genoeg zijn 
om te stemmen. Als er voor een burgerinitiatief  
1 miljoen handtekeningen zijn verzameld, moet 
de Commissie aangeven welke stappen zij zal 
ondernemen. 

Een burgerinitiatief is mogelijk op elk gebied 
waarvoor de Europese Commissie bevoegd is 
om een wetgevingsvoorstel te doen, zoals milieu, 
consumentenbescherming, landbouw, visserij, 
energie, vervoer en handel.

Meer informatie over het Europees burgerinitiatief, 
waaronder de lijst van initiatieven waarvoor nog 

steunbetuigingen worden ingezameld, vindt u op:   
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
© Europese Unie, 2019

Hergebruik met bronvermelding toegestaan.
Het beleid ten aanzien van hergebruik van documenten van de Europese 

Commissie is vastgelegd in Besluit 2011/833/EU (PB L 330 van 14.12.2011, blz. 39).

ISBN 978-92-76-12291-3 – DOI 10.2792/495844

KA-02-19-868-N
L-N



NEEM 
HET INITIATIEF!  

E U R O P E S E  U N I E

Het Europees 
burgerinitiatief  
Zo kunt u het Europees 
beleid zelf vormgeven

De belangrijkste stappen 
van een burgerinitiatief   

 Voorbereiding en oprichting van een groep 
organisatoren

 Registratie van het initiatief door de Commissie 
met gratis vertaling in alle officiële EU-talen. 
Indien de voorstellen (gedeeltelijk) buiten de 
bevoegdheden van de Commissie vallen, kunnen 
de organisatoren het initiatief aanpassen en 
desgewenst gedeeltelijk registreren. 

 Publicatie op de website van het Europees 
burgerinitiatief

 Inzameling van steunbetuigingen op papier en/of 
online

  Controle van de steunbetuigingen door de 
nationale autoriteiten

 Indiening van het initiatief bij de Europese 
Commissie

  Vergadering met vertegenwoordigers van de 
Commissie

 Hoorzitting en beoordeling van de politieke steun 
door het Europees Parlement

 Officiële reactie van de Europese Commissie

 Follow-up van de voorgestelde maatregelen door 
de Europese Commissie

Het Europees  
burgerinitiatief in het kort 
Het Europees burgerinitiatief geeft u de moge-
lijkheid om direct betrokken te worden bij het 
democratisch proces. Het geeft u inspraak over 
het EU-beleid, dat invloed heeft op uw dagelijks 
leven. 

Het Europees burgerinitiatief is uniek; het biedt 
mensen uit verschillende EU-landen de mogelijk-
heid om samen concrete wetten voor te stellen. 
Als EU-burger kunt u zich aansluiten bij een 
groep organisatoren die plannen hebben voor 
een burgerinitiatief, of u kunt een bestaand ini-
tiatief met uw handtekening steunen. 

Voor een nieuw initiatief zijn er minstens zeven 
EU-burgers nodig die in minstens zeven ver-
schillende EU landen wonen en oud genoeg zijn 
om te stemmen. Als er voor een burgerinitiatief  
1 miljoen handtekeningen zijn verzameld, moet 
de Commissie aangeven welke stappen zij zal 
ondernemen. 

Een burgerinitiatief is mogelijk op elk gebied 
waarvoor de Europese Commissie bevoegd is 
om een wetgevingsvoorstel te doen, zoals milieu, 
consumentenbescherming, landbouw, visserij, 
energie, vervoer en handel.

Meer informatie over het Europees burgerinitiatief, 
waaronder de lijst van initiatieven waarvoor nog 

steunbetuigingen worden ingezameld, vindt u op:   
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
© Europese Unie, 2019

Hergebruik met bronvermelding toegestaan.
Het beleid ten aanzien van hergebruik van documenten van de Europese 

Commissie is vastgelegd in Besluit 2011/833/EU (PB L 330 van 14.12.2011, blz. 39).

ISBN 978-92-76-12291-3 – DOI 10.2792/495844

KA-02-19-868-N
L-N



Initiatief nemen  
voor wat u na aan  
het hart ligt
Heeft u ideeën over hoe u maatschappelijke 
problemen of milieukwesties in Europa zou willen 
aanpakken, maar denkt u dat uw stem alleen 
niet wordt gehoord? Het Europees burgeriniti-
atief kan u helpen. Het geeft u de mogelijkheid 
om op te komen voor zaken waar u in gelooft, 
en daarvoor heel concrete voorstellen te doen. 

Dankzij het Europees burgerinitiatief kunt u de 
Europese agenda beïnvloeden en zorgen voor 
positieve veranderingen op gebieden waar u om 
geeft. U kunt uw stem nu duidelijk laten horen en 
zo zelf op de «startknop» van nieuw EU-beleid 
drukken.

Netwerken 
vormen en het 
debat aangaan
Als inwoners van Europa delen we bepaalde 
waarden en kunnen we, ook al leven we in ver-
schillende landen, begaan zijn met dezelfde 
onderwerpen. Via het Europees burgerinitiatief 
kunt u zich samen met mensen uit de hele EU 
inzetten voor dat wat u echt belangrijk vindt, 
het debat stimuleren en de aanzet geven tot 
verandering. 

Het Europees burgerinitiatief laat mensen uit 
verschillende landen ideeën uitwisselen en 
samenwerken en daarmee is het een van de 
belangrijkste middelen om de participerende 
democratie een duwtje in de rug te geven.

Persoonlijk in  
gesprek gaan met  
de besluitvormers
Via het Europees burgerinitiatief kunnen mensen 
uit de hele EU hun zorgen bij de besluitvormers 
aankaarten. 

Hoewel ideeën uitwisselen nuttig is, heeft het 
Europees burgerinitiatief eigenlijk een nog con-
creter doel: het beïnvloeden van het beleid en 
het aanzetten tot verandering. Zodra ze 1 miljoen 
handtekeningen hebben opgehaald, mogen de 
organisatoren hun wensen eerst persoonlijk 
overbrengen aan de Europese Commissie en 
daarna aan het Europees Parlement. Zo wordt 
hun boodschap door iedereen gehoord en met 
hun vertegenwoordigers en andere belangheb-
benden besproken.

Door een burgerinitiatief ontstaan op regio-
naal, nationaal en EU-niveau netwerken van 
gelijkgestemden. Dat verhoogt het bewustzijn 
en stimuleert de discussie, ook in de media, 
waardoor het onderwerp al snel op de politieke 
agenda belandt, ook wanneer het initiatief niet 
onmiddellijk tot EU-wetgeving leidt. 
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