
Burgerparticipatie  
in het Brussels Gewest

Dien een petitie of een burgervoorstel in
of debatteer mee met parlementsleden  

in een overlegcommissie.

OOK JIJ KAN MEE  
DE TOEKOMST
VAN BRUSSEL  

BEPALEN! 

02 549 62 11
www.democratie.brussels



+

Je bent Brusselaar en je wil dingen  
in beweging zetten? Dat kan! 

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
en het Parlement francophone bruxellois 

hebben verschillende instrumenten 
in het leven geroepen om mee de 
toekomst van Brussel te bepalen:

Ontdek het digitale platform volledig op maat van dit project:

Via dit platform kan je een burgervoorstel of een petitie indienen 
of die van anderen met je handtekening steunen. Je kan er ook 

de werkzaamheden van een  overlegcommissie volgen.

Wie liever de post of e-mail gebruikt om een burgervoorstel  
of petitie in te dienen, kan dat eveneens.

De gespreksonderwerpen zijn veelzijdig: werk, gezond heid, 
cultuur, leefmilieu, mobiliteit, opleiding, beleid ten aanzien  

van personen met een handicap, wonen, enz.

OOK JIJ KAN MEE DE TOEKOMST 
VAN BRUSSEL BEPALEN!

werk gezondheid cultuur leefmilieu

mobiliteit handicap wonen enz.
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Een debat lanceren in het 
Parlement tussen uitgelote 
burgers en parlementsleden 
in een overlegcommissie 
kan vanaf nu.

Dien jouw burgervoorstel 
in en verzamel 1.000 
ondertekenaars (burgers 
vanaf 16 jaar én inwoners 
van het Brussels Gewest).

Op democratie.brussels 
kan je alle burgervoorstellen 
terugvinden. 

Als een of meer daarvan je 
aandacht trekken?  
Niet aarzelen, tekenen!

BURGERVOORSTELLEN 

OVERLEGCOMMISSIES

* Het zelf indienen van een burgervoorstel wil niet zeggen dat u ook zal kunnen 
deelnemen aan een overlegcommissie die zou kunnen worden opgericht. 
Het Parlement zal waarschijnlijk geen positief gevolg kunnen geven aan alle 
ontvangen voorstellen.  

Als een burgervoorstel gedragen wordt door 1.000 
handtekeningen, kan het Parlement een overlegcommissie 
samenroepen om over het voorstel te debatteren*. 

Een nieuw concept en meteen een Brusselse primeur!



Zo’n overlegcommissie bestaat voor 3/4 uit uitgelote 
burgers, en voor 1/4 uit parlementsleden. 

Na meerdere vergaderingen komt de overlegcommissie 
tot een aanbeveling. Die kan aan de basis liggen van een 
nieuwe Brusselse wet. Op die manier bepaal jij mee wat de 
politiek beslist!

DE LOTING gebeurt in twee fasen: 

1. Er wordt naar 10.000 Brusselaars die +16 zijn 
(ongeacht de nationaliteit) een uitnodiging 
gestuurd. Als je erbij bent en je voelt je geroepen 
om mee te doen, laat dat dan snel weten*!  

2. Onder de mensen die positief hebben 
geantwoord, wordt een tweede loting gedaan. 
De gelukkigen van die loting krijgen een plaatsje 
in de overlegcommissie. 

Het Parlement ziet erop toe dat elke 
overlegcommissie de samenstelling van de 
Brusselse bevolking weerspiegelt, op basis 
van de socio-demografische gegevens die de 
respondenten in hun antwoord bij de eerste 
lotingsfase hebben verstrekt.

* Uitgeloot worden en ingaan op de uitnodiging, wil niet zeggen 
dat u ook zal worden aangeduid om deel te nemen aan een 
overlegcommissie.

3/4 uitgelote burgers 1/4 parlementsleden



Wat is een petitie? Dat is een concrete vraag die je stelt aan 
een Parlement. 

Je kan ze als individuele burger of als groep indienen:
• individuele petitie: dan moet het Parlement jou 

persoonlijk van antwoord dienen
• groepspetitie: heeft 1.000 handtekeningen nodig 

(burgers vanaf 16 jaar én inwoners van het Brussels 
Gewest) en geeft recht op een auditie in de bevoegde 
commissie van het parlement

Op het platform democratie.brussels vind je alle  
petities terug. 

Als een of meer petities jou interessant of nuttig lijken, 
aarzel dan niet om ze te steunen met je handtekening!

Verantwoordelijke uitgevers:   
Rachid Madrane, Voorzitter van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, en Magali Plovie, Voorzitster van het ‘Parlement francophone bruxellois’

Wettelijk depot:  D/2021/5.977/02

PETITIES

Wil je meedoen, meer weten, of een vraag stellen over de 
werkwijze en de verschillende soorten gespreksonderwerpen:

contact@democratie.brussels • 02 549 62 11 
www.democratie.brussels


