
 

 

Richtsnoeren voor nationale burgerpanels in het kader van de Conferentie 

over de toekomst van Europa 

 

De Gezamenlijke Verklaring over de Conferentie over de toekomst van Europa voorziet in de 

organisatie van Europese burgerpanels. In de verklaring staat: "Elke lidstaat en instelling kan extra 

evenementen organiseren overeenkomstig de eigen nationale of institutionele kenmerken, en verdere 

bijdragen aan de Conferentie leveren, zoals nationale burgerpanels of thematische evenementen 

waarbij de inbreng van verschillende panels wordt samengebracht". En ook het volgende: "Nationale 

en Europese evenementen in het kader van de Conferentie zullen worden georganiseerd volgens een 

reeks beginselen en minimale criteria die de door de structuren van de Conferentie te definiëren EU-

waarden weerspiegelen". 

Organisatoren van evenementen moeten dus het Conferentiehandvest onderschrijven en de 

deelnemers moeten zich daaraan houden.  

De hieronder beschreven richtsnoeren zijn geïnspireerd op de beginselen van goed overleg. Deze zijn 

met name omschreven in een OESO-verslag waarin honderden casestudies van overlegprocessen
1
 zijn 

onderzocht, en dat bedoeld is als hulpmiddel voor lidstaten die van plan zijn burgerpanels op 

nationaal, regionaal of lokaal niveau te organiseren. 

NB: Nationale evenementen moeten, anders dan burgerpanels, worden georganiseerd in lijn met het 

doel en de beginselen van de conferentie, op een open, transparante en inclusieve manier. Specifieke 

richtsnoeren voor de organisatie van dergelijke evenementen zijn beschikbaar in de vorm van toolkits 

op het meertalig digitaal platform en met name in de "Stapsgewijze gids voor organisatoren van 

evenementen"
2
. Dit document bevat ook voorbeelden van formats voor evenementen die de lidstaten 

inspiratie en sturing kunnen bieden bij hun keuze. Op het platform staat ook een specifieke gids over 

hoe evenementen inclusiever kunnen worden gemaakt. 

 

1) Doel 

De panels moeten een duidelijk doel hebben:  "het doel moet worden omschreven als een 

duidelijke opdracht en verband houden met een welomschreven publieke kwestie. Het is neutraal, in 

vraagvorm en in gewone taal geformuleerd". De rol van de burgers en de invloed van hun inbreng 

moeten duidelijk zijn. Er moet worden verwezen naar het algemene proces achter de Conferentie over 

de toekomst van Europa.  

Het meertalig digitaal platform van de conferentie stelt een aantal thema's voor, maar het staat 

de lidstaten vrij om andere onderwerpen in verband met de Europese Unie te kiezen. Volgens de 

Gezamenlijke Verklaring moet de reikwijdte van de conferentie een weerspiegeling zijn van de 

gebieden waarop de Europese Unie bevoegd is op te treden of waarop het optreden van de Europese 

Unie voordelen kan bieden voor de Europese burgers. De uiteindelijke opdracht van de panels bestaat 

erin collectieve aanbevelingen te doen over specifieke onderwerpen die verband houden met de 

toekomst van Europa. 

 

2) Follow-up 

"De opdrachtgevende overheidsinstantie moet zich er publiekelijk toe verbinden tijdig te 

reageren op of gevolg te geven aan de aanbevelingen van de deelnemers."  Nationale verspreidings- 

en coördinatiemaatregelen die ervoor kunnen zorgen dat de resultaten van de nationale burgerpanels 
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worden gebruikt en zichtbaar worden, zullen de integratie van de nationale/regionale/lokale acties in 

het bredere proces van de Conferentie bevorderen. Dit geldt met name gezien de mogelijke 

overlapping van soortgelijke discussies op lokaal/nationaal niveau en op EU-niveau.  

De drie Europese instellingen hebben in de Gezamenlijke Verklaring toegezegd gevolg te 

geven aan de aanbevelingen van de deelnemers: "Het eindresultaat van de Conferentie zal in een 

verslag aan het gezamenlijke voorzitterschap worden gepresenteerd. De drie instellingen zullen met 

spoed bespreken hoe doeltreffend gevolg kan worden gegeven aan dit verslag, elk binnen hun eigen 

bevoegdheden en in overeenstemming met de Verdragen". 

 

3) Transparantie 

"Het overlegproces moet publiekelijk worden aangekondigd voordat het van start gaat. Het 

procesontwerp en al het materiaal [...] moeten tijdig beschikbaar zijn voor het publiek". Het meertalig 

digitaal platform is de centrale plek waar aankondigingen van evenementen, bijdragen en informatie 

in verband met de conferentie worden verzameld, waardoor volledige transparantie wordt 

gewaarborgd. Alle bijdragen moeten worden gepubliceerd op het meertalig digitaal platform 

https://futureu.europa.eu/, dat alle input verzamelt voor de Europese burgerpanels, de plenaire 

vergadering van de conferentie en andere daarmee verband houdende activiteiten en evenementen.  

In de Gezamenlijke Verklaring is bepaald dat de aanbevelingen van de nationale en Europese 

burgerpanels door de plenaire vergadering van de conferentie worden besproken. Naast het platform 

zouden de lidstaten voor de bekendmaking van de resultaten van de burgerpanels kunnen 

gebruikmaken van de bestaande institutionele structuren van de Unie. 

 

4) Inclusiviteit 

"Inclusiviteit moet worden bereikt door na te gaan hoe ondervertegenwoordigde groepen 

kunnen worden betrokken". "Deelname moet ook worden aangemoedigd en ondersteund door middel 

van vergoeding, onkostenvergoeding en/of het verstrekken of betalen van kinderopvang en 

ouderenzorg" en door de nodige ondersteuning en assistentie te bieden. Dit geldt voor zowel fysieke 

als online-evenementen. Net als bij de Europese burgerpanels kan worden gestreefd naar een 

oververtegenwoordiging van jongeren of andere groepen. Bijzondere aandacht moet worden besteed 

aan een passende facilitering van de panels, met gekwalificeerde facilitatoren. 

 

5) Representativiteit 

"De deelnemers moeten een afspiegeling van het grote publiek zijn. Dit wordt bereikt door 

aselecte steekproeven" die verschillende geografische herkomsten, genders, leeftijden, 

sociaaleconomische achtergronden en/of opleidingsniveaus in het betreffende land/gebied 

vertegenwoordigen, zoals ook wordt vermeld in de Gezamenlijke Verklaring voor de Europese 

burgerpanels. Bij de selectie van de deelnemers moet men er rekening mee houden dat mensen die 

voor een ambt zijn verkozen of een politieke functie uitvoeren, mogelijk moeten worden uitgesloten. 

Een panel telt gewoonlijk tussen 50 en 200 deelnemers, afhankelijk van het aantal inwoners 

van de lidstaat, de regio of het gebied. Er moeten inspanningen worden geleverd om burgers te 

bereiken die normaal gesproken niet deelnemen aan openbare debatten of politieke discussies, 

bijvoorbeeld door settings en plaatsen te kiezen die vlot toegankelijk zijn.  

De organisatie van fysieke burgerpanels heeft bewezen dat ze een meerwaarde bieden qua 

diversiteit en zorgen voor betere interactie en dialogen tussen de deelnemers. Bij onlinedebatten moet 

ermee rekening worden gehouden dat er meer pauzes nodig zijn. Onlinesessies kunnen worden 

opgesplitst in meerdere sessies.  

 

6) Informatie 

"De deelnemers moeten toegang hebben tot een breed scala aan nauwkeurige, relevante en 

toegankelijke bewijzen en expertise" over de fundamentele aspecten van het te bespreken onderwerp, 

om collectieve reflectie mogelijk te maken. Er moeten duidelijke procedures zijn om ervoor te zorgen 



 

 

dat de aan de burgers verstrekte kennis adequaat en evenwichtig is. Op grond hiervan moeten burgers 

binnen hun panel kunnen kiezen op welke specifieke onderwerpen zij zich willen richten en aan welk 

soort deskundigheid zij behoefte hebben. 

 

7) Overleg in groep 

"De deelnemers moeten raakvlakken kunnen vinden om hun collectieve aanbevelingen aan de 

overheid te onderbouwen. Daarvoor moet aandachtig en actief worden geluisterd, verschillende 

perspectieven worden afgewogen en beschouwd, moet elke deelnemer de gelegenheid krijgen om aan 

het woord te komen, moet er worden afgewisseld tussen discussies en activiteiten in kleine groepen en 

in plenaire bezetting, onder begeleiding van gekwalificeerde facilitators". De organisatoren moeten 

voorzien in gefaciliteerde discussies tijdens de plenaire vergadering van het panel en in kleinere 

subgroepen met ongeveer tien personen per tafel. De subgroepen bespreken en formuleren 

aanbevelingen die later door de plenaire vergadering van het panel moeten worden besproken en 

goedgekeurd. De facilitering moet neutraal zijn en door gekwalificeerde mensen worden verricht. 

 

8) Tijdstip 

"Overleg vergt voldoende tijd voor de deelnemers om te leren, de feiten af te wegen en met 

kennis van zaken aanbevelingen te formuleren, gezien de complexiteit van de meeste 

beleidsproblemen". Ten minste 4 tot 6 vergaderdagen (bv. twee tot drie weekends) kunnen worden 

gepland om complexe onderwerpen in een nationaal overlegproces te bespreken. Als alternatief 

zouden verschillende gedecentraliseerde burgerpanels in een lidstaat kunnen plaatsvinden, volgens 

dezelfde methode.  

 

9) Integriteit 

Om de integriteit van het hele gebeuren te waarborgen, "moet het proces worden geleid door 

een onafhankelijk coördinatieteam dat verschilt van de opdrachtgevende overheidsinstantie". 

 

10) Privacy 

Nationale burgerpanels moeten waken over de privacy van de deelnemers en de naleving van 

de EU-regels inzake gegevensbescherming. "De privacy van de deelnemers moet worden 

geëerbiedigd om hen te beschermen tegen ongewenste media-aandacht en intimidatie, en om de 

onafhankelijkheid van de deelnemers te vrijwaren en ervoor te zorgen dat zij niet worden omgekocht 

of onder druk gezet door belangengroepen of activisten". 

 

11) Evaluatie 

"De deelnemers moeten een anonieme evaluatie uitvoeren om het proces te beoordelen op 

basis van objectieve criteria (bv. de hoeveelheid en de diversiteit van de verstrekte informatie, de 

hoeveelheid tijd die aan leren wordt besteed, de onafhankelijkheid van de facilitering)". Aan het begin 

en aan het einde van het proces kan een vragenlijst worden voorgelegd om na te gaan in hoeverre zijn 

tevreden zijn over het proces en in hoeverre zij een leercurve hebben doorgemaakt dankzij de 

overlegmethoden van de panels. 


