
Kom op voor iets wat u 
belangrijk vindt – zorg 
ervoor dat het op de EU-

agenda komt te staan.

Geef steun op een 
manier die voor u werkt – 
onderteken een initiatief of 

voer er campagne voor.

Bouw een netwerk op 
en krijg steun van het 

Forum voor het Europees 
burgerinitiatief.

Het Europees  
burgerinitiatief:  

een instrument om uw ideeën 
te delen in de hele EU

Waarom zou u het initiatief nemen?

EUROPESE UNIE



Het initiatief  nemen!

De sprong wagen en een Europees burgerinitiatief indienen, is écht de moeite waard. Vanaf 
het moment dat u handtekeningen verzamelt tot wanneer u uw idee onder uw medeburg-
ers ziet verspreiden, wordt een campagne voor het Europees burgerinitiatief gekenmerkt 
door veel bijzondere prestaties en mijlpalen. Dit allemaal wordt mogelijk gemaakt door uw 
sprong. Lees hier wat organisatoren te zeggen hebben over hun avontuur tijdens een EBI:

  Door een Europees burgerinitiatief te lanceren, hebben we inzichten kunnen verwerven 
van en fantastische discussies kunnen voeren met mensen in de hele EU waarmee we anders 
nooit hadden kunnen praten in het kader van onze werkzaamheden. Het meest positieve 
aan deze ervaring zijn de dankbetuigingen en aanmoedigingen van sympathisanten in heel 
Europa. Deze motivatie heeft ons eraan herinnerd waarom het – zelfs in moeilijke tijden 
– zo belangrijk is om onze stem te laten horen.”

Initiatief van het maatschappelijk middenveld voor een verbod op 
grootschalig biometrisch toezicht/ organisatoren van het initiatief “Reclaim 
Your Face”

  Een EBI lanceren, opent nieuwe deuren! Dit is een manier om uw eisen 
te stellen en om echt een verschil te maken. Onze ideeën zijn onlangs opgenomen in 
de resolutie “huisvesting voor iedereen” van het Europees Parlement. Het is belangrijk 
om te proberen een miljoen handtekeningen te verzamelen, maar focus vooral op het 
onderwerp en de inhoud. Stel uw eisen en blijf doorzetten, zelfs als het u niet lukt om een 
miljoen handtekeningen te verzamelen! De magie komt daarna, zoals wij nu met ons vervolgproject 
housing4europe.org meemaken. We hebben veel mensen ontmoet die zich bij ons aansluiten.” 

Organisatoren van het initiatief “Housing for All”

  Ons EBI was in grote mate in overeenstemming met de doelstellingen en maatregelen van 
de Europese Green Deal en met de Agenda 2030 van de VN. Bijgevolg zijn kwesties met betrekking tot 
bodembescherming sinds de Commissie-Von der Leyen aan de orde gesteld en besproken op EU-niveau. 
Ik werd verzocht onze ideeën tijdens de vergaderingen van het Europees Parlement te presenteren. 
Nadat het Europees Parlement een resolutie over bodembescherming had aangenomen, presenteerde 
de Commissie de nieuwe bodemstrategie: dit is precies wat we met ons EBI wilden bereiken, maar 
het gebeurde pas drie jaar later.” 

Organisatoren van het initiatief “People4Soil”  

  



Ingevoerd bij het Verdrag van 
Lissabon, dat op 1 december 
2009 in werking is getreden.

Operationeel sinds 
1 april 2012, toen de 

eerste EBI-verordening van 
toepassing is geworden.

Meerdere Europese burgerinitiatieven 
hebben al het minimumaantal 
steunbetuigingen verzameld dat 
nodig is om de Europese Commissie 
in actie te laten komen. Soms heeft 
dat geleid tot nieuwe wetgeving, soms 
tot andere zinvolle resultaten.

Er zijn een miljoen 
handtekeningen 
nodig om uw voorstel 
bij de Commissie in te 
dienen, met de verplichting 
om een minimumaantal 
steunbetuigingen in ten minste 
7 EU-landen te verzamelen.

Belangrijkste  �feiten�over�het�Europees�burgerinitiatief

Organisatoren kunnen gratis 
gebruik maken van het centrale 

online-verzamelsysteem 
van de Commissie, waarmee 

handtekeningen online kunnen 
worden verzameld met volledige 
inachtneming van de wetgeving 

inzake gegevensbescherming.
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Het Europees burgerinitiatief
Zo kunt u het Europees beleid zelf vormgeven

NEEM 
HET INITIATIEF

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

EUROPESE  UNIE

Participatieve� �democratie�op�EU-niveau�–� 
een beknopte gids  

Als�EU-burger�hebt�u�het�recht�om�deel�te�nemen�aan�het�EU-besluitvormingsproces.�Laten�we�
even kijken naar het breed aanbod aan instrumenten die u in staat stellen uw stem te laten 
horen,�betrokken�te�worden�en�het�beleid�op�EU-niveau�vorm�te�geven.

1. Stemmen of u verkiesbaar stellen bij de Europese verkiezingen. Stem op de kandidaten waar-
van de politieke agenda het best aansluit bij uw wensen in verband met de EU. Blijf in contact met de leden 
van het Europees Parlement waarvoor u hebt gestemd zodat zij uw belangen kunnen behartigen tijdens 
hun mandaat. EU-burgers die in een ander EU-land wonen, hebben ook het recht om te stemmen. U hebt 
ook het recht om u verkiesbaar te stellen bij de verkiezingen. Lees hier hoe.

2. Europees burgerinitiatief – Zoals hierboven is uiteengezet, kunt u via het EBI maatregelen 
voorstellen voor een bepaalde kwestie en steun vergaren in de hele EU. Zodra u een miljoen handteke-
ningen heeft verzameld, wordt u ontvangen door de Commissie en neemt u deel aan een openbare 
hoorzitting in het Europees Parlement. Vervolgens zal de Commissie de inhoud van uw initiatief 
onderzoeken en een formeel antwoord geven waarin zij uiteenzet welke maatregelen zij zal nemen 
of, indien er geen follow-up is, uitleggen waarom dat niet is gebeurd. Indien de Commissie over-
weegt een wetgevingsvoorstel in te dienen, zijn de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid 
en betere regelgeving van toepassing. In de meeste gevallen zullen het Europees Parlement 
en de Raad het voorstel moeten goedkeuren zodat het deel uitmaakt van de EU-wetgeving. 

3. De conferentie over de toekomst van Europa (2021/2022) geeft burgers 
de mogelijkheid deel te nemen aan het pan-Europese debat, bottom-upevenementen te 
organiseren en voorstellen in te dienen die zij belangrijk achten voor de toekomst van de 
EU. Het meertalige platform van de conferentie is ontworpen om een écht pan-Europees 
debat op gang te brengen, zodat alle voorstellen in verband met de conferentie kunnen 
worden verzameld. De EU-instellingen hebben zich ertoe verbonden de resultaten van de 
conferentie waar mogelijk op te volgen.

4. Op het portaal Geef uw mening kunnen alle burgers en belanghebbenden (overheidsin-
stanties, ngo’s, onderzoekers, academici, bedrijven) feedback geven en bijdragen aan de vormgeving van 
EU-initiatieven. Deel uw inzichten en ideeën over toekomstige EU-wetgeving en -initiatieven door de vragenlijst 
van een openbare raadpleging in te vullen of te reageren op wetgevingsvoorstellen. De Commissie bekijkt alle 
feedback, analyseert die en maakt een samenvatting. De verslagen hiervan worden in sommige gevallen aan de wet-
gevingsinitiatieven toegevoegd. Zo kunt u zien hoe de feedback helpt om initiatieven te verbeteren. Lees hier meer.

5. Op het portaal Geef uw mening: Vereenvoudigen! kunt u uw ideeën delen over de manier waarop de 
bestaande EU-wetgeving kan worden vereenvoudigd. Uw suggesties zullen worden besproken door het platform 
Fit for Future, een groep van deskundigen. Bekijk de lijst van thema’s in het werkprogramma van het platform en 
deel uw ideeën over de manier waarop we de digitalisering kunnen bevorderen, de procedures en verplichtingen in 
verband met etikettering, vergunningen en verslaglegging kunnen vereenvoudigen of overlappingen of onzekerheid 
kunnen voorkomen. U kunt ook nieuwe thema’s voorstellen.

6. Een verzoekschrift indienen bij het Europees Parlement over de manier waarop de Europese wetge-
ving ten uitvoer wordt gelegd en uw leven beïnvloedt. Verzoekschriften hebben betrekking op bestaande activiteiten 
van de EU, kunnen geen verzoek om nieuwe EU-wetgeving inhouden, en kunnen door één enkele persoon worden 
ingediend. De Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement heeft als doel om alle verzoekschriften te 

beantwoorden en om, indien mogelijk, met een buitengerechtelijke oplossing te komen voor legitieme klachten 
over zaken die verband houden met EU-activiteiten die de indieners te berde brengen. Lees hier hoe het werkt.
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