
 

 

Lijst van ingediende nationale burgerinitiatieven 

Van 2006 tot heden (augustus 2015) werden deze burgerinitiatieven ingediend bij de Tweede Kamer: 

NAAM BURGER-
INITIATIEF 

ONDERWERP INITIATIEF-
NEMER(S) 

INGEDIEND GEVOLG 

Voor Rookvrije 
Horeca 

Verbod op roken in de 
horeca 

Clean Air 
Nederland 

20 mei 
2006 

Niet in behandeling 
genomen wegens 
twee-jaars-regel, 
maar wel politiek 
gevolg: in 2008 wordt 
rookverbod in horeca 
ingevoerd 

Stop Fout Vlees Een einde aan de bio-
industrie en keuze voor 
een veehouderij zonder 
dierenleed, zonder 
milieuvervuiling en 
zonder import van 
veevoersoja die ten 
koste gaat van tropisch 
regenwoud 

Milieudefensie 
en Jongeren 
Milieu Actief 

13 februari 
2007 

Besproken in Tweede 
Kamer; Kamer laat 
onderzoek doen naar 
economische 
effecten; uiteindelijk 
alleen gesteund door 
GroenLinks en Partij 
voor de Dieren 

Vroeg op Stap Wetswijziging zodat 
uitgaansgelegenheden 
om 2 uur ’s nachts dicht 
moeten en vanaf 24 uur 
geen entree meer 

Actiegroep 
Vroeg Op Stap 
(Miryam Loonen 
en Hannie 
Gorter) 

18 maart 
2008 

Niet-ontvankelijk 
verklaard (digitale 
handtekeningen 
waren toen nog niet 
geldig) 

Meer Plezier 
met Minder 
Vuurwerk 

Vuurwerk mag nog  
uitsluitend door 
professionals af worden 
gestoken 

Haagse 
GroenLinks-
raadsleden 
David Rietveld 
en Arno Bonte 

18 februari 
2009 

Niet-ontvankelijk 
verklaard 

Betere 
diagnose- en 
behandel-
mogelijkheden 
ziekte van Lyme 

Bestrijding van ziekte 
van Lyme maatregelen 
zoals aanpassing van de 
artsenopleiding, het 
opzetten van een 
onderzoeks- en 
behandelcentrum, beter 
onderzoek en 
voorlichting 

Diana 
Uitdenbogerd 
met de 
Nederlandse 
Vereniging voor 
Lymepatiënten  

11 mei 
2010 

Behandeld in Tweede 
Kamer op 15 mei 2014 
en unaniem 
aangenomen 

Aanpassing 
beleid bij 
opleggen TBS-
maatregel 

Bij ernstige misdrijven 
moet dader verplicht 
meewerken aan 
gedragsonderzoek en bij 

H. Donkersteeg 
en M. 
Donkersteeg-
Van den Brink 

18 mei 
2010 

Niet-ontvankelijk 
verklaard 



sommige delicten moet 
TBS ook kunnen worden 
opgelegd zonder 
gedragsonderzoek 

Voltooid Leven legalisatie van 
stervenshulp aan 
ouderen op hun 
uitdrukkelijk verzoek en 
onder voorwaarden van 
zorgvuldigheid en 
toetsbaarheid 

Humanistisch 
Verbond en 
Actiegroep Uit 
Vrije Wil 

18 mei 
2010 

Behandeld in Tweede 
Kamer; minister 
Schippers heeft 
adviescommissie 
Voltooid Leven 
ingesteld en 
actiegroep mag zelf 
wetsvoorstel schrijven 
(gepresenteerd in 
maart 2011) 

Invoer Actieve 
Donor 
Registratie 

Opting-out systeem 
voor donorregistratie: 
burgers moeten het 
aangeven indien zij 
géén donor willen zijn 

Stichting 2 
Miljoen 
Handtekeningen 

7 
december 
2010 

Niet-ontvankelijk 
verklaard 

Nederland krijgt 
nieuwe energie 

Omslag naar 100% 
duurzame energie in 
Nederland in 2050 

De energie- en 
duurzaamheidsc
ommissies van 
CDA, PvdA, VVD, 
D66, 
GroenLinks, 
ChristenUnie, 
SGP 

7 
december 
2010 

Niet-ontvankelijk 
verklaard wegens 
twee-jaars-regel 

AOW Omhoog! Hogere AOW door het 
inhalen van de 
structurele achterstand 
van het AOW-bedrag op 
de 
welvaartsontwikkeling 

Dhr. Duppen en 
Platform AOW 
Omhoog 

18 januari 
2011 

Behandeld in Tweede 
Kamer op 1 februari 
2012 maar niet 
aangenomen 

Verbod op 
honden- en 
kattendierproev
en 

Een verbod op het 
gebruik van honden en 
katten voor 
dierproefexperimenten 

Anti 
Dierproeven 
Coalitie 

8 maart 
2011 

Niet-ontvankelijk 
verklaard wegens 
twee-jaars-regel 

Verbod 
pedofielenvere
niging  

De pedofielenvereniging 
Martijn moet verboden 
worden 

Henk Bres 6 
september 
2011 

Niet-ontvankelijk 
verklaard maar 
Tweede Kamer 
debatteert wel over 
onderwerp op 29 
november 2011; 
vereniging Martijn 
wordt later door 
rechtbank en 
uiteindelijk Hoge Raad 
(2014) verboden 

Informatieplicht 
medische 
behandelingsov

Artsen moeten 
standaard de patiënt 
schriftelijke informatie 

Maria Smit 12 februari 
2013 

Behandeld in Tweede 
Kamer; meerderheid 
is positief maar over 



ereenkomst meegeven over de 
aanstaande 
behandeling of operatie 

uitwerking is men het 
nog niet eens 

Referendum bij 
nieuwe 
bevoegdheidso
verdracht aan 
Brussel 

Verplicht referendum 
over elk nieuw EU-
verdrag dat nationale 
soevereiniteit aan de EU 
overdraagt 

Burgerforum EU 26 maart 
2013 

Behandeld in de 
Tweede Kamer op 21 
januari 2014, 
meerderheid wijst het 
af; wel wordt motie 
CDA en CU 
aangenomen voor 
onderzoek naar 
sluipende 
bevoegdheidsoverdra
cht aan EU 

Erken ME Maken van onderscheid 
tussen ME en CVS; 
erkenning van ME als 
neuro-immunologische 
aandoening; 
behandeling en 
diagnostiek die aansluit 
bij de internationale 
consensus criteria; 
onderzoek naar de 
biomedische oorzaken 
van de ziekte; betere 
scholing van artsen; een 
verzekeringsgeneeskun
dig protocol dat past bij 
de internationale 
consensus criteria 

Groep ME-Den 
Haag 

29 oktober 
2013 

Aanvankelijk niet-
ontvankelijk verklaard 
maar dit is later 
ingetrokken 

Stop de 
Overvolle 
Klassen 

Het maximum aantal 
leerlingen per klas in 
het regulier onderwijs 
moet volgend 
schooljaar 28 worden 
en in drie jaar 
afgebouwd naar 
maximaal 24.  

Leden van de 
vakbond 
Leraren in Actie 

10 
december 
2013 

Behandeld in de 
Tweede Kamer op 2 
april 2014, maar  
meerderheid wil geen 
wetgeving vanuit Den 
Haag 

Ons Geld Alleen de overheid mag 
geld scheppen; geld 
moet “schuldenvrij” in 
circulatie worden 
gebracht 

Theatergezelsch
ap De 
Verleiders, Ad 
Broere en 
Stichting Ons 
Geld 

21 april 
2015 

Ontvankelijk 
verklaard, 
behandeling zal later 
plaatsvinden 

 

 


