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KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED
VAN HET EUROPEES BURGERINITIATIEF

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om
zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie. Dat betekent dat vanaf 30 maart 2019 om 00.00 uur (Midden-Europese
tijd) (hierna "de terugtrekkingsdatum" genoemd) het gehele primaire en secundaire
Unierecht niet langer van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk, tenzij in een
geratificeerd terugtrekkingsakkoord1 een andere datum wordt vastgesteld2. Het Verenigd
Koninkrijk wordt dan een "derde land"3.
De voorbereiding op de terugtrekking is niet alleen een zaak van de EU en de nationale
overheden, maar ook van bedrijven en burgers.
De Commissie wil de organisatoren van de lopende burgerinitiatieven alsmede de
organisatoren die nog voor de terugtrekkingsdatum een burgerinitiatief willen starten,
wijzen op de juridische gevolgen waarmee zij rekening moeten houden wanneer het
Verenigd Koninkrijk een derde land wordt.
De bepalingen van het ontwerp-terugtrekkingsakkoord betreffende overgangsregelingen,
zoals op het niveau van de onderhandelaars overeengekomen tussen de EU en het
Verenigd Koninkrijk en gepubliceerd op 19 maart 2018, sluiten uit dat het EU-recht
inzake het Europees burgerinitiatief gedurende de overgangsperiode toepasselijk is in
hetVerenigd Koninkrijk. (https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreementwithdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-andeuropean-atomic-energy-community-0_nl)
Vanaf de terugtrekkingsdatum zullen daarom de EU-regels inzake het Europees
burgerinitiatief, en met name artikel 11, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese
Unie en Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16
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Met het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsakkoord.
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De Europese Raad kan volgens artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en met
instemming van het Verenigd Koninkrijk ook unaniem besluiten dat de Verdragen op een latere datum
niet meer van toepassing zijn.
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Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.

februari 2011 over het burgerinitiatief (“EBI-verordening”)4 niet langer van toepassing
zijn op het Verenigd Koninkrijk.
Dit heeft met name de onderstaande gevolgen voor de organisatie van de initiatieven die
nog lopen op de terugtrekkingsdatum.
1.

ORGANISATOREN
Vanaf de terugtrekkingsdatum kunnen Britse burgers niet langer organisator zijn
van burgerinitiatieven op grond van de EBI-verordening die op de
terugtrekkingsdatum lopen dan wel op of na die datum worden gestart.
Ingeval er onder de zeven geregistreerde organisatoren van een initiatief Britse
burgers of inwoners zijn, moeten deze vanaf de terugtrekkingsdatum door andere
personen zijn vervangen, wil het comité voldoen aan de voorwaarden van artikel 3,
lid 2, van de EBI-verordening.

2.

ONDERTEKENAARS
Vanaf de terugtrekkingsdatum zullen steunbetuigingen die zijn ingediend op het
formulier van het Verenigd Koninkrijk niet meer door de Commissie in aanmerking
worden genomen, tenzij deze voor de terugtrekkingsdatum zijn geverifieerd en
gecertificeerd overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de EBI-verordening. Dit geldt
zowel voor steunbetuigingen die zijn ingediend door Britse burgers die in het
Verenigd Koninkrijk wonen als voor steunbetuigingen die zijn ingediend door
burgers van de EU-27 die in het Verenigd Koninkrijk wonen.
Steunbetuigingen die zijn ingediend door Britse burgers die in een van de lidstaten
wonen die steunbetuigingen van hun inwoners aanvaarden5, zullen alleen in
aanmerking worden genomen als zij vóór de terugtrekkingsdatum zijn verzameld.
Verificatie en certificering krachtens artikel 8, lid 1, van de EBI-verordening kan
voor of na de terugtrekkingsdatum plaatsvinden.

3.

SYSTEMEN VOOR HET ONLINE VERZAMELEN VAN STEUNBETUIGINGEN
Vanaf de terugtrekkingsdatum mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de
door de Britse autoriteiten overeenkomstig artikel 6 van de EBI-verordening
gecertificeerde systemen voor het online verzamelen van steunbetuigingen.

Op een speciale website van de Commissie (ec.europa.eu/citizens-initiative) is algemene
informatie over het Europees burgerinitiatief te vinden. Die website zal zo nodig worden
geactualiseerd.
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België, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Kroatië, Italië, Cyprus,
Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije,
Finland en Zweden.
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