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Welkom bij de burgerpanels van de Conferentie over de toekomst van Europa. We willen u 

van harte bedanken voor uw deelname aan dit avontuur. U bent een van de 800 mensen 

die willekeurig zijn geselecteerd om enkele maanden mee te werken aan dit collectieve 

project om de toekomst van Europa te verbeteren. 

U vraagt zich wellicht af: waarom ik? Zijn er geen andere mensen die beter op deze taak 

berekend zijn? Het antwoord is nee, die zijn er niet. Elke dag staan u en de andere 

deelnemers op, ergens in Europa, maar de omstandigheden zijn niet voor iedereen even 

gemakkelijk of gunstig. Wat ons interesseert, zijn uw specifieke kijk op de dingen en uw 

persoonlijke ervaringen. 

De Europese burgerpanels van de Conferentie zijn net zo divers als Europa zelf. Zoals u 

de komende tijd zult merken, hebben jullie allemaal een zeer verschillende achtergrond. 

Sommige studeren nog, anderen werken, zijn met pensioen of hebben geen werk. Jullie 

zijn allemaal van verschillende leeftijden en de meesten onder jullie hebben nog niet 

eerder meegedaan aan een proces als dit. En dat is belangrijk. We zoeken geen 

deskundigen of politici, maar alledaagse mensen die leven in de Europese Unie. 
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Een woord van welkom namens het gezamenlijke voorzitterschap 

Geachte mevrouw, / Geachte heer,  

 

Het verheugt ons dat u wilt deelnemen aan de Europese burgerpanels van de Conferentie over de 

toekomst van Europa. 

Wij willen u daarvoor van harte danken. Voor ons is de conferentie, een uniek en gezamenlijk 

project, heel belangrijk. 

Ze biedt ons een nieuwe mogelijkheid om met de burgers van de Europese Unie in debat te gaan 

over uitdagingen en prioriteiten. Wij richten ons dan ook tot heel verschillende mensen uit alle lagen 

van de bevolking en alle uithoeken van de Unie, en geven hen een centrale rol bij de vormgeving 

van de toekomst van Europa 

De Europese burgerpanels zullen een belangrijk onderdeel van de conferentie vormen. U zult zich 

kunnen buigen over kwesties die voor u belangrijk zijn en over bijdragen die in het kader van de 

conferentie verzameld zijn via een meertalig digitaal platform (futureu.europa.eu). Zo willen wij tot 

een reeks aanbevelingen komen waaraan de instellingen van de Unie gevolg moeten geven. 

Wij nodigen u uit voor overleg en aanbevelingen op [datums] in [plaats]. In totaal gaat het om 800 

willekeurig geselecteerde Europese burgers die representatief zijn voor de diversiteit van de EU. U 

wordt ingedeeld in een panel van 200 deelnemers, waarin u de kans krijgt om uw ideeën met 

medeburgers te delen en te bespreken tijdens drie overlegsessies. Dankzij onze tolken kunt u 

daarbij gewoon uw eigen taal spreken. U krijgt vooraf alle informatie over het onderwerp en de 

organisatie van het panel en andere daarmee verband houdende evenementen, zoals het Europees 

Jongerenevenement. 

Wat ons interesseert, zijn uw standpunten en ideeën over en concrete voorstellen voor de toekomst 

van onze Unie. Door tijd te besteden aan dit Europees burgerpanel, helpt u vorm te geven aan de 

toekomst van de Europese Unie. 

Vertegenwoordigers van uw panel zullen de aanbevelingen die u samen hebt opgesteld, 

presenteren aan de voltallige conferentie en bespreken met de andere deelnemers. De drie 

instellingen van de EU zullen vervolgens snel nagaan hoe zij gevolg kunnen geven aan de 

resultaten van de conferentie. Wij verbinden ons ertoe om daarover in alle openheid te 

communiceren. 

Nogmaals hartelijk dank omdat u aan dit opwindende project wilt deelnemen. Wij wensen u veel 

geluk in uw werk en wachten met grote belangstelling op het resultaat van uw overleg. 

Met onze beste wensen, 

Medevoorzitter Medevoorzitter     Medevoorzitter 

 

 

Guy Verhofstadt 

      lid van het Europees 

Parlement 

Gašper Dovžan 

Staatssecretaris voor  

EU-aangelegenheden 

Dubravka Šuica 

Vicevoorzitter van de 

Europese Commissie 
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De Conferentie over de toekomst van Europa en de Europese 
burgerpanels in het kort 

De Conferentie over de toekomst van Europa (de Conferentie) is een ongekend 

democratisch project, met de volgende pijlers: een meertalig digitaal platform 

(https://futureu.europa.eu/?locale=nl) - waar de ideeën worden bijeengebracht die worden 

aangeleverd door individuele burgers of ontstaan op evenementen - vier Europese 

burgerpanels en nationale burgerpanels en evenementen, en een plenaire vergadering die 

bestaat uit burgers uit de Europese panels, burgers uit de nationale panels en 

evenementen, politici, sociale partners en maatschappelijke organisaties. 

De Europese burgerpanels vormen een onmisbaar onderdeel van de Conferentie 

over de toekomst van Europa. In vier Europese burgerpanels krijgen burgers de kans 

om samen na te denken over de toekomst die zij voor ogen hebben voor de Europese 

Unie. 

De bedoeling van dit project is niet om enkel jullie meningen in te winnen, maar om jullie te 

betrekken bij het vormgeven van de toekomst van het Europese project. Welke kwesties of 

problemen raken u het meest? Welke specifieke maatregelen moet de Europese Unie 

nemen om u te helpen uw levensprojecten te realiseren? Jullie zullen als groep samen 

ideeën uitwisselen, overleggen en specifieke aanbevelingen opstellen die zullen worden 

voorgelegd aan de plenaire vergadering van de Conferentie om daar te worden 

besproken. 

 

Wie zitten er in de Europese burgerpanels? 

● De 4 panels bestaan elk uit 200 willekeurig geselecteerde Europese burgers uit de 
27 lidstaten. 

● De panels zijn een afspiegeling van de diversiteit in de EU wat betreft geografische 
herkomst (nationaliteit en platteland/stad), gender, leeftijd, sociaal-economische 
achtergrond en opleidingsniveau. 

● In elk panel zitten ten minste één vrouwelijke en één mannelijke deelnemer uit elke 
lidstaat. 

● Een derde van elk panel bestaat uit jongeren (16-25 jaar). Er zal een speciale link 
worden gelegd tussen deze jongerengroep en het Europees Jongerenevenement. 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=nl
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Kalender van de Europese burgerpanels 

 Onderwerp Wanneer Waar 

PANEL 
1 

Sterkere economie, 
sociale rechtvaardigheid, 
banen/onderwijs, jeugd, 
cultuur, sport/digitale 
transformatie  

Sessie 1: 17-19 september 
 
Sessie 2: 5-7 november 
 
Sessie 3: 3-5 december  

Straatsburg, Frankrijk 
 
Online 
 
Dublin, Ierland (Institute of International and European 
Affairs en partners) 

PANEL 
2 

Europese 
democratie/waarden, 
rechten, rechtsstaat, 
veiligheid 

Sessie 1: 24-26 september 
 
Sessie 2: 12-14 november 
 
Sessie 3: 10-12 december 

Straatsburg, Frankrijk 
 
Online 
 
Firenze, Italië (Europees Universitair Instituut en 
partners) 

PANEL 
3 

Klimaatverandering, 
milieu/gezondheid 

Sessie 1: 1-3 oktober 
 
Sessie 2: 19-21 november 
 
Sessie 3: 7-9 januari  

Straatsburg, Frankrijk 
 
Online 
 
Natolin (Warschau), Polen (Europacollege en partners) 

PANEL 
4 

EU in de wereld/migratie Sessie 1: 15-17 oktober 
 
Sessie 2: 26-28 november 
 
Sessie 3: 14-16 januari  

Straatsburg, Frankrijk 
 
Online 
 
Maastricht, Nederland (Europees Instituut voor 
bestuurskunde en partners) 

Feedback-evenement Voorjaar 2022 Nog te bepalen 
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Waar gaat het om? 

Wij nodigen u uit om na te denken over de toekomst van de Europese Unie als onderdeel 

van een collectief overlegproces1. Er staan facilitators tot uw beschikking die u tijdens het 

hele proces zullen begeleiden. Met de hulp van tolken kunt u in uw eigen taal spreken en 

luisteren. 

Wij vragen niet zomaar om uw mening. Dit moet voor u een gelegenheid zijn om na te 

denken en ideeën uit te wisselen met de andere deelnemers, om zo tot gezamenlijk 

opgestelde aanbevelingen te komen. 

Tijdens het proces hebt u ook toegang tot middelen en deskundigen op het gebied van 

de door u gekozen onderwerpen. Voorkennis van de werking van de Europese Unie is niet 

vereist en u zult tijdig basisinformatie krijgen. 

Om deze doelen te bereiken, stellen we drie verschillende fasen ("sessies") voor. 

Binnen de hoofdthema's van het panel mag u zelf beslissen welke onderwerpen er worden 

besproken. De eerste sessie wordt de "vaststelling van de agenda" genoemd. Het 

doel van deze sessie is om de kwesties te prioriteren die u als groep wilt behandelen en 

waar u dieper op in wilt gaan zodat hierover specifieke aanbevelingen voor de Europese 

Unie geformuleerd kunnen worden. 

Het vinden van oplossingen voor deze kwesties gebeurt in een tweede fase die wij 

"thematische verdieping" noemen (de tweede en derde sessie). 

Na de definitieve aanbevelingen aan de plenaire vergadering vindt in de laatste fase 

(feedbackvergadering) een verantwoordingsproces plaats. Tijdens dat proces volgt u wat 

er met uw aanbevelingen wordt gedaan en monitort u de mogelijke praktische uitvoering 

ervan. 

In elk panel wijst u 20 vertegenwoordigers aan voor de plenaire vergadering van de 

Conferentie2. Tijdens de plenaire vergadering zullen de ideeën van burgers uit de 

nationale en Europese burgerpanels en het meertalig digitaal platform worden besproken. 

De plenaire vergadering zal haar voorstellen voorleggen aan het dagelijks bestuur, dat in 

volledige samenwerking en transparantie met de plenaire vergadering een verslag opstelt 

dat op het meertalig digitaal platform zal worden gepubliceerd. 

Voor al deze werkzaamheden ontvangt u een vergoeding. U wordt verzocht zich ertoe te 

verbinden alle sessies bij te wonen.

                                                 
1
 Een overlegproces houdt in dat een willekeurige groep burgers op verzoek van een overheid enkele dagen bijeenkomt 

om een eensgezind antwoord te formuleren op een vraag van algemeen belang. De groep (die bijvoorbeeld 
burgervergadering, burgerjury of burgerpanel kan worden genoemd) heeft toegang tot groepswerkmethoden en 
informatie, en heeft voldoende tijd om uitgebreid in te gaan op de vraag die op tafel ligt. Deze opzet wordt door 
honderden overheden over de hele wereld gebruikt. 
2
 De plenaire vergadering bestaat uit 108 vertegenwoordigers van het Europees Parlement, 54 vertegenwoordigers van 

de Raad (2 per lidstaat) en 3 vertegenwoordigers van de Europese Commissie, evenals 108 vertegenwoordigers van alle 
nationale parlementen, op gelijke voet. 18 vertegenwoordigers van zowel het Comité van de Regio's als het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, 6 gekozen vertegenwoordigers van regionale overheden, 6 gekozen 
vertegenwoordigers van lokale overheden, 12 van sociale partners en 8 van maatschappelijke organisaties nemen ook 
deel. Daarnaast nemen 80 vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels, waarvan ten minste een derde jonger 
dan 25 jaar, de voorzitter van het Europees Jeugdforum en 27 vertegenwoordigers van nationale evenementen en/of 
nationale burgerpanels deel. De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid zal 
worden uitgenodigd wanneer de internationale rol van de EU wordt besproken. Vertegenwoordigers van belangrijke 
belanghebbenden kunnen ook worden uitgenodigd. 
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Wat zijn de bestuursorganen van de Conferentie over de toekomst van 
Europa? 

Het gezamenlijke voorzitterschap en hun respectieve instellingen 

De Conferentie staat onder het gezag van drie EU-instellingen, die vertegenwoordigd 
worden door de voorzitter van het Europees Parlement, de voorzitter van de Raad en de 
voorzitter van de Europese Commissie. Zij treden op als het gezamenlijke voorzitterschap 
van de Conferentie. 

● Het Europees Parlement (705 leden) is samen met de Raad van de Europese 
Unie het belangrijkste wetgevend orgaan van de EU. Het heeft ook 
toezichthoudende en budgettaire verantwoordelijkheden. De leden worden om de 
vijf jaar rechtstreeks door de burgers gekozen. Besluiten worden gewoonlijk 
genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen3. 

● De Raad van de Europese Unie is samen met het Europees Parlement het 
belangrijkste wetgevend orgaan van de EU. De Raad bestaat uit ministers van elke 
lidstaat op elk van de beleidsterreinen. Afhankelijk van de kwestie die wordt 
besproken, besluit de Raad van de Europese Unie met gewone meerderheid, 
gekwalificeerde meerderheid of eenparigheid van stemmen. 

● De Europese Commissie is het uitvoerend orgaan van de EU. Zij stelt nieuwe 
wetgeving voor, voert besluiten van de Raad en het Parlement uit en 
vertegenwoordigt de EU op het internationale toneel. Commissarissen (één per 
land) worden aangewezen met instemming van het Parlement en de Raad. 
Besluiten worden bij consensus of, in geval van stemming, bij gewone meerderheid 
genomen. 

 

Het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa wordt geleid door 
drie medevoorzitters, één uit elk van de drie instellingen. Het dagelijks bestuur bestaat 
uit drie leden en maximaal vier waarnemers per instelling, alsmede waarnemers van de 
nationale parlementen. Ook worden er vertegenwoordigers van het Comité van de 
Regio's, het Economisch en Sociaal Comité, sociale partners en de civiele samenleving 
uitgenodigd. Het dagelijks bestuur brengt geregeld verslag uit aan het gezamenlijk 
voorzitterschap. Het dagelijks bestuur neemt bij consensus beslissingen over de 
werkzaamheden, de procedures en de evenementen van de Conferentie. Het ziet toe op 
het verloop van de Conferentie en bereidt de plenaire vergaderingen voor, met aandacht 
voor de inbreng van de burgers. 

Een klein gemeenschappelijk secretariaat waarin de drie instellingen gelijk 
vertegenwoordigd zijn, ondersteunt het werk van het dagelijks bestuur. 

                                                 
3
 Bron: EU-instellingen en organen | Europese Unie (europa.eu). 

http://europa.eu/
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Wat zijn de onderwerpen van de Europese burgerpanels? 
 
Panel 1 

Het panel "een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en 

werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport/digitale transformatie" 

houdt zich bezig met de toekomst van onze economie en werkgelegenheid, met name na 

de pandemie, waarbij de nodige aandacht uitgaat naar de daarmee verband houdende 

kwesties op het gebied van sociale rechtvaardigheid. Er zal ook aandacht worden besteed 

aan de kansen en uitdagingen van de digitale transformatie, naar de toekomst toe een van 

de belangrijkste onderwerpen waarover wordt gedebatteerd. Het panel zal zich ook buigen 

over de toekomst van Europa op het gebied van onderwijs, cultuur, jeugdzaken en 

sport. 

Voor meer informatie over de onderwerpen van dit panel: 

Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid: 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=nl 

Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport: 

https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=nl 

Digitale transformatie: https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=nl 

Panel 2 

Het panel "Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid" 

behandelt onderwerpen die verband houden met democratie, zoals verkiezingen, 

participatie buiten verkiezingsperioden, de ervaren afstand tussen burgers en hun 

gekozen vertegenwoordigers, mediavrijheid en desinformatie. Het panel buigt zich ook 

over zaken die verband houden met grondrechten en waarden, de rechtsstaat en de 

bestrijding van alle vormen van discriminatie. Tegelijkertijd houdt het panel zich bezig met 

de interne veiligheid van de EU, zoals de bescherming van Europeanen tegen 

terroristische daden en andere misdrijven. 

Voor meer informatie over de onderwerpen van dit panel: 

Europese democratie: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=nl 

Waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=nl 

Panel 3 

Het panel "klimaatverandering en milieu/gezondheid" bespreekt de gevolgen van 

klimaatverandering, milieukwesties en nieuwe gezondheidsuitdagingen voor de Europese 

Unie. Deze onderwerpen hangen ook nauw samen met de doelstellingen en strategieën 

van de EU zoals landbouw, vervoer en mobiliteit, energie en de overgang naar 

koolstofarme samenlevingen, onderzoek, gezondheidszorgstelsels, reacties op 

gezondheidscrises, preventie en een gezonde levensstijl. 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=nl
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Voor meer informatie over de onderwerpen van dit panel: 

Klimaatverandering en milieu: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=nl 

Gezondheid: https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=nl 

 

Panel 4 

Het panel "de EU in de wereld/migratie" bespreekt de rol van de EU in de wereld, met 

inbegrip van doelstellingen en strategieën voor de veiligheid van de EU; defensie; 

handelsbeleid; humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking; buitenlands beleid, en 

nabuurschapsbeleid en uitbreiding van de EU. Het panel houdt zich ook bezig met de 

manier waarop de EU moet omgaan met migratie. 

Voor meer informatie over de onderwerpen van dit panel: 

De EU in de wereld: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=nl 

Migratie: https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=nl 

 

Wat levert het proces op en wat doen de EU-instellingen daarmee? 

De panels zullen een reeks aanbevelingen formuleren die door de plenaire 

vergadering van de Conferentie zullen worden besproken. 

In een aanbeveling kan worden aangegeven hoe verandering kan worden bewerkstelligd 

(specifieke oplossing) of in welke richting een oplossing voor het probleem gezocht moet 

worden (algemene aanbeveling). 

De plenaire vergadering van de Conferentie zal haar voorstellen vervolgens 

inleveren bij het dagelijks bestuur. De drie instellingen zullen bespreken wat concreet 

kan worden gedaan met het eindresultaat van de Conferentie, elk binnen hun eigen 

bevoegdheden en in overeenstemming met de EU-Verdragen.  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=nl
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Het meertalig digitaal platform voor panelleden 

Het meertalig digitaal platform (https://futureu.europa.eu/?locale=nl) is de site waarop de 

ideeën voor en evenementen van de Conferentie over de toekomst van Europa te 

vinden zijn. Burgers uit heel Europa kunnen in hun eigen taal aanbevelingen indienen en 

bespreken, met behulp van machinevertaling. Het platform zal ook worden gebruikt om 

informatie te delen met de deelnemers van de Europese burgerpanels en met hen te 

communiceren. 

Onderdelen van het platform 

Via het meertalig digitaal platform heeft u toegang tot twee verschillende gedeelten: 

Panelgedeelte 

(alleen voor deelnemers uit uw panel) 

Openbaar gedeelte 

(voor alle Europese burgers) 

Wanneer u wordt uitgenodigd om deel te 

nemen aan een van de vier Europese 

burgerpanels van de Conferentie over 

de toekomst van Europa, krijgt u 

toegang tot de pagina van uw panel. 

Als u het gedeelte van het digitale 

platform wilt bekijken dat alle andere 

Europese burgers te zien krijgen, kunt u 

de openbare toegangsmodus kiezen. 

 
Welke mogelijkheden biedt het meertalig digitaal platform? 

Het meertalig digitaal platform is er voor u. Op de pagina van uw panel vindt u informatie 

over het programma van de sessies, bijdragen van deskundigen en documenten voor de 

debatten waaraan u deelneemt. U krijgt toegang tot alle resultaten van uw werk tijdens de 

sessies en het platform zal ook gebruikt worden om aan het eind van de derde sessie te 

stemmen over de aanbevelingen. Via het platform kunt u contact houden met de 

deelnemers die u tijdens de burgerpanels zult ontmoeten, zodat jullie ideeën kunnen 

uitwisselen en deze verder kunnen bespreken. In het openbare gedeelte kunt u informatie 

vinden over evenementen die worden georganiseerd in het kader van de Conferentie over 

de toekomst van Europa, uw ideeën delen met alle andere Europese burgers en reageren 

op berichten van anderen. 

 
Toegang tot het panelgedeelte van het platform 

Surf naar het meertalig digitaal platform van de Conferentie 

(https://futureu.europa.eu/?locale=nl). 

Klik in de bovenste menubalk op "Europese burgerpanels". 

➔ Klik op "Burgerpanels (voor panelleden)" en selecteer uw panel om toegang te 

krijgen tot het afgesloten gedeelte. 

➔ Klik op "Burgerpanels (openbaar)" om toegang te krijgen tot het openbare 

gedeelte. 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=nl
https://futureu.europa.eu/?locale=nl
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Inloggen en deelnemen als panellid 

 

 

Om ideeën in te dienen of opmerkingen te plaatsen, moet u een "EU login"-account 

aanmaken. 

Al het digitale materiaal op het platform zal beschikbaar zijn in uw eigen taal. 
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Handvest van de Conferentie 

 

Het Conferentiehandvest bestaat uit een reeks gemeenschappelijke beginselen en 

criteria, waarin de waarden van de EU tot uiting komen, die alle organisatoren van 

evenementen moeten onderschrijven en waaraan alle deelnemers van de Conferentie 

zich moeten houden. Een uittreksel uit het handvest: 

 

Ik zal deelnemen aan de debatten en het overleg over de prioriteiten voor onze 

gemeenschappelijke toekomst, samen met burgers uit alle geledingen van de bevolking, in 

alle levensfasen en uit alle delen van de Europese Unie. 

Als deelnemer aan de conferentie beloof ik: 

● onze Europese waarden te respecteren, zoals vastgelegd in artikel 2 van het EU-

Verdrag: menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de 

rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van 

personen die tot minderheden behoren, die deel uitmaken van wat het betekent 

om Europeaan te zijn en respectvol met elkaar om te gaan; deze waarden hebben 

alle EU-lidstaten gemeen in een samenleving die wordt gekenmerkt door 

pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, 

solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen, 

 

● met constructieve en concrete voorstellen aan de conferentie bij te dragen, met 

respect voor de mening van andere burgers, om samen de toekomst van Europa 

vorm te geven, 

 

● geen inhoud die illegaal, haatdragend, opzettelijk onjuist of misleidend is te 

uiten, verspreiden of delen; daarom zal ik altijd verwijzen naar geloofwaardige en 

betrouwbare bronnen, wanneer ik inhoud en informatie deel om mijn ideeën te 

ondersteunen, 

 

● vrijwillig aan de conferentie deel te nemen en de conferentie niet te gebruiken om 

commerciële of uitsluitend particuliere belangen na te streven. 

 

Het volledige handvest is te vinden op: 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=nl.
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Gegevensbeheer 

Hieronder kunt u meer lezen over de transparantie van het proces en kwesties in verband 
met gegevensbeheer. 

Selectie van de deelnemers 

De selectie van 800 burgers (en 200 burgers als reserve) heeft plaatsgevonden van mei 

tot augustus 2021. De gehele bevolking (uitsluitend EU-burgers) kwam in aanmerking voor 

selectie. Er werd, in verschillende rondes, telefonisch contact opgenomen met de burgers 

(willekeurig gegenereerde telefoonnummers — vast en mobiel) om het doel van de panels 

toe te lichten en om hun toestemming te verkrijgen. Indien zij toestemden, werd er een 

mandaatbrief naar hen gestuurd waarin precies werd uitgelegd wat er van hen wordt 

verwacht. Zij zullen voortdurend professionele ondersteuning en begeleiding krijgen. 

Persoonsgegevens en AVG 

Tijdens de selectie worden de volgende persoonsgegevens verzameld: voor- en 

achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Alle persoonsgegevens die worden 

verzameld door Kantar (het bedrijf dat namens de Europese Commissie de selectie 

uitvoert) worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, 

organen en instanties van de Europese Unie en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens. Kantar heeft de persoonsgegevens van de deelnemers enkel gedeeld met de 

Europese Commissie, die zal optreden als "verwerkingsverantwoordelijke". De 

persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het beoogde en 

rechtmatige gebruik ervan. In dit geval bewaren wij de gegevens niet langer dan 12 

maanden, tenzij de wet anders voorschrijft. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, 

zullen worden verwijderd op een manier die geen inbreuk maakt op de vertrouwelijkheid 

van die gegevens. 

Opnames van de sessies 

Er zullen audio- en video-opnames worden gemaakt van de plenaire sessie van de 

Europese burgerpanels. Er zal geen video-opname worden gemaakt van de 

groepssessies, maar wel een audio-opname in het Engels om organisatorische redenen. 

De organisatoren van de Conferentie over de toekomst van Europa zullen zorgvuldig 

omgaan met deze opnames en hierbij de regelgeving inzake gegevensbescherming in 

acht nemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de helpdesk. 
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Foto's en video's 

De algemene regel is dat de plenaire debatten van de panels en de presentaties van 

deskundigen live worden uitgezonden op het meertalig digitaal platform en achteraf 

beschikbaar worden gesteld, terwijl de debatten in kleinere groepen (break-outsessies) 

van de panelleden niet openbaar worden gemaakt. 

Tijdens de sessies kunt u worden gefilmd of gefotografeerd. Door deel te nemen geeft u 

de Europese Unie toestemming om video-, foto- en audio-opnames van u te maken en 

deze opnames naar eigen inzicht van de organisatoren van de Conferentie te gebruiken. 

Aan het begin van elk panel worden de deelnemers hieraan herinnerd. U vrijwaart de 

organisatoren van iedere vorm van aansprakelijkheid inzake het voorgaande. Indien u niet 

wilt worden gefilmd of gefotografeerd of voor meer informatie over toestemming voor 

opnames, gelieve contact op te nemen met de helpdesk (info@futureu.events). 

Het kan gebeuren dat journalisten u benaderen voor een interview. U moet hiervoor 

specifieke, voorafgaande toestemming geven. U mag altijd weigeren. Indien u vóór de 

sessies een dergelijk verzoek ontvangt en hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen 

met de helpdesk (info@futureu.events). 

 

Wangedrag 

Indien u tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa wangedrag van welke aard 

ook ondervindt of opmerkt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de helpdesk. 

 

Helpdesk 

De helpdesk van de panels biedt ondersteuning en beantwoordt al uw vragen in uw eigen 

taal. De helpdesk boekt uw reizen, probeert daarbij te voldoen aan uw specifieke 

behoeften (bijv. dieetwensen of speciale ondersteuning) en is altijd bereikbaar om u te 

helpen. U zult nog verdere informatie ontvangen over de logistieke regelingen. De 

helpdesk kunt u bereiken door te bellen naar +32 460 249 839 of te mailen naar 

info@futureu.events. 
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