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Invoering/wijziging van Grondwetsartikelen: 

Burgercontext  

Burgerinitiatief : 

- Het recht van de burger om een wetsontwerp voor te leggen aan het kiezerskorps.  

o Regels  

 Het project moet realiseerbaar worden geacht. Het moet de Grondwet en de 

Rechten van de mens respecteren. 

 Het initiatief opstarten door het ontwerp neer te leggen bij de rechtbank van 

1e aanleg 

 1 % handtekeningen van het betrokken kiezerscorps binnen de 180 dagen 

neerleggen bij de rechtbank van 1e aanleg 

 Overheidsinformatie opstarten voor de duur van 90 dagen, waarvan de 90e 

dag een zaterdag dient te zijn. Tijdens deze periode zal een website gewijd 

worden aan de permanente verspreiding van de informatie. De informatie 

moet tegensprekelijk zijn en volledig. Minimum 3 debatten worden 

georganiseerd door de betrokken openbare dienst. De uitleg wordt verspreid  

via ondertitelde video, audio en papier. Een wekelijkse verspreiding dient te 

worden voorzien in een medium van elke soort, gekozen op basis van het 

best bereikbare publiek. De informatie dient volledig en pedagogisch te zijn. 

 De stemming over het project dient opgestart op de zondag volgend op het 

einde van de informatieperiode. 

 Voor aangelegenheden waarbij de stemming vrijwillig is, is een minimum van 

10 % van het kiezerskorps vereist om tot telling te mogen overgaan. De 

gewone meerderheid van de stemmen beslist erover het ontwerp al dan niet 

goedgekeurd wordt. Voor het federale niveau is de gewone meerderheid in 

elk der gewesten vereist. 

 De verschillende besturen hebben de verplichting de uitslag van de 

stemming uit te voeren. 

 De uitvoeringstermijn van het project dient door de bevoegde overheden 

gerespecteerd. De uiterste datum dient in onderling akkoord tussen deze 

laatste en de initiatiefnemers vastgelegd en meegedeeld tijdens de 

informatieperiode. 

 Het voorstel wordt onderworpen aan een bindend burgerreferendum op 

basis van vrijwillige deelname van het kiezerskorps, behalve die 

aangelegenheden waarvoor de Grondwet verplichte deelname voorziet..  


