
Het Europees  
burgerinitiatief
 

NEEM  
HET INITIATIEF

Het Europees burgerinitiatief is een kans om rechtstreeks betrokken 
te zijn bij het Europese democratische proces, zodat u meer 
inspraak krijgt in EU-beleid dat van invloed is op uw leven.

MYTHE 01

Als er geen wetgeving van 
komt, heeft het geen zin

 WERKELIJKHEID

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

2. Het helpt netwerken in uw regio, uw land 
en zelfs in de hele EU op te bouwen.

3. Het brengt problemen onder de 
aandacht van beleidsmakers en kan 
andere nuttige gevolgen hebben.

INFORMATIEBLAD   
MYTHE EN WERKELIJKHEID 

MYTHE 03

Met het Europees burgerinitiatief  
bewijst de Commissie alleen  
maar lippendienst aan de  
directe democratie

 WERKELIJKHEID

1. Het Europees burgerinitiatief is een van de belangrijkste manieren om burgers 
bij de beleidsvorming van de EU te betrekken. De Europese Commissie neemt alle 
succesvolle initiatieven serieus en licht de redenen voor haar besluiten over follow-
up ervan duidelijk toe. 

2. Als een initiatief succesvol is, krijgen de organisatoren:
 een vergadering tussen de organisatoren en de verantwoordelijke eurocommissarissen
 een openbaar debat met de belangrijkste stakeholders in het Europees Parlement
 een formeel antwoord van de Europese Commissie

3. Nu de nieuwe regels sinds 2020 van kracht zijn, is het Europees burgerinitiatief 
eenvoudiger geworden. Er is ook meer tijd voor het follow-upproces, een 
uitgebreide voorlichtingscampagne en een openbaar debat voordat de Commissie 
haar antwoord geeft.

zo kunt u het Europees  
beleid zelf vormgeven

MYTHE 02

Het percentage initiatieven dat 
wordt afgewezen, is zeer hoog

 WERKELIJKHEID

1. Meer dan 90% van de sinds 2015 voorgestelde 
initiatieven werd ook daadwerkelijk 
geregistreerd! En sinds januari 2020, toen de 
nieuwe regels van toepassing werden, is geen 
enkel initiatief meer afgewezen1.

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

3. De Commissie heeft een onafhankelijke 
adviesdienst opgericht (EBI-forum) om 
organisatoren bij te staan. Ook is het nu 
mogelijk om initiatieven gedeeltelijk te 
registreren, om het aantal afgewezen 
initiatieven terug te dringen.
1 Status: oktober 2021

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_nl


MYTHE 04

De follow-up van de initiatieven 
die de vereiste steun hebben 
gekregen, is teleurstellend

 WERKELIJKHEID

Naar aanleiding van het initiatief «End the 
Cage Age» heeft de Commissie beloofd uiterlijk 
eind 2023 een voorstel te doen voor wetgeving 
waarbij het gebruik van kooien voor alle in het 
initiatief genoemde dieren afgebouwd en op 
termijn verboden wordt.

Naar aanleiding van het initiatief «Minority 
Safe Pack» heeft de Commissie beoordeeld dat 
sinds het indienen van het initiatief in 2013 een 
breed scala aan maatregelen is getroffen die 
betrekking hebben op verschillende aspecten 
van het initiatief. Hoewel er geen nieuwe 
rechtshandelingen werden voorgesteld, zorgt 
de volledige uitvoering van reeds bestaande 
wetgeving en bestaande beleidsmaatregelen 
voor een krachtige ondersteuning van de 
doelstellingen van het initiatief.

Het initiatief «Verbied glyfosaat en 
bescherm mens en milieu tegen giftige 
bestrijdingsmiddelen» 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. De verordening is 
in juni 2019 goedgekeurd door het Europees 
Parlement en de Raad, en in het voorjaar van 
2021 in werking getreden.

2. meer audits en samenwerking met de 
lidstaten sinds 2017 om de naleving van de 
richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden te 
waarborgen.

3. geharmoniseerde risico-indicatoren, 
vastgesteld in Richtlijn 2019/782, die sinds 
september 2019 van kracht is. 

 
Door het initiatief «Stop Vivisectie» heeft de 
Commissie:

1. erkend dat het vervangen, verminderen en 
doelgerichter maken van dierproeven sneller 
moet gaan

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

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. De 
herziene richtlijn is in januari 2021 in werking 
getreden.

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

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj?locale=nl
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EUROPESE UNIE

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

© Europese Unie, [2021] Hergebruik met bronvermelding is 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).

MYTHE 05

De procedure is veel  
te ingewikkeld en het  
online-systeem is moeilijk  
te gebruiken

 WERKELIJKHEID

1. Vanaf 2020 zijn er nieuwe regels, gebaseerd 
op feedback van gebruikers. Hierdoor is 
het nu gemakkelijker om initiatieven op te 
zetten, te registreren, te organiseren en te 
ondersteunen.

2. Met de nieuwe regels is het registratieproces 
verbeterd en kunnen organisatoren meer 
ondersteuning krijgen via het EBI-forum. 

3. Er worden nu minder persoonsgegevens 
gevraagd van mensen die een initiatief 
willen ondersteunen en er zijn gedetailleerde 
richtsnoeren voor organisatoren.

4. Organisatoren hoeven geen eigen 
onlinesysteem voor het inzamelen van 
steunbetuigingen op te zetten, maar kunnen 
het systeem van de Commissie gebruiken, 
dat zeer goed beveiligd is. De Commissie 
verbetert de gebruiksvriendelijkheid van het 
systeem voortdurend, zo is het nu ook goed 
bruikbaar op mobiele apparaten. Ook zijn 
steunbetuigingen via eID nu mogelijk.

#EUTakeTheInitiative
ISBN 978-92-76-42759-9 – DOI 10.2792/223799

MYTHE 06

Niemand kent het Europees 
burgerinitiatief

 WERKELIJKHEID

1. Uit de Flash Eurobarometerenquête 485 blijkt 
dat 3 van de 4 burgers (dus 75%) zich bewust 
zijn van hun recht om deel te nemen aan een 
Europees burgerinitiatief.

2. Een voorlichtingscampagne over het EBI 
(#EUTakeTheInitiative), met acties gericht op 
de hele EU op de individuele EU-landen, moet 
ertoe leiden dat meer burgers zich bewust 
worden van hun recht om een EBI te starten 
of te steunen.

3. Iedereen kan een rol spelen in het succes van 
het burgerinitiatief. Dus zeg het voort!
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_nl
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_nl
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf

