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Belangen behartig i ng • In 

Brussel 
De toetreding van tien nieuwe lidstaten in mei 2004 vergroot opnieuw de ' 
Brusselse arena. Nederlandse belangenbehartigers moeten straks opereren 'op een 
veranderd speelveld. Dit artikel beschrijft een aantal veranderingen van het speel
veld en de effecten hiervan op het lobbyen in Brussel. 

DOOR LODEWIJK BUSCHKENS 

In 1957 ondertekenden de regeringsleiders van Duitsland, Italië, Nederland, Luxemburg, 
Frankrijk en België de Verdragen van Rome, waarbij de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (EURATOM) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) werden opgericht, 
Inmiddels is de oorspronkelijke club van zes al uitgegroeid tot een Unie met 15 lidstaten. Op 1 
mei treden er nog tien landen toe tot de EU. De Europese Unie is niet alleen gegroeid in aantal , 
lidstaten, maar ook de bevoegdheden zijn steeds vergroot. 
Het speelveld waarin de Nederlandse belangenbehartigers opereren verandert aanzienlijk door 
de uitbreiding. Na 1 mei 2004 moeten de lobbyisten voor Nederlandse ministeries, decentrale 
overheden, gemeenten, bedrijven, brancheorganisaties en NGO's werken in een 'Brusselse 
structuur' die nog complexer wordt. 
In dit artikel onderscheid ik drie ontwikkelingen waardoor het speelveld verandert, die mede 
in gang zijn gebracht door «;Ie uitbreiding. Ten eerste is dit de uitbreiding zelf, waardoor het 
aantal stakeholders enorm toeneemt. Deze uitbreiding is dan ook niet te vergelijken met de 
toetreding van Finland, Zweden en Oostenrijk in 1995, die op zijn beurt toch al de nodige ver~ 

anderingen van het speelveld in gang zette. Ten tweede neemt de invloed van comitologie en 
andere voorbereidende processen bij de initiatiefneming van wet- en regelgeving toe. Ten slot~ 
te wordt de EU. verrijkt met nieuwe culturen. o.p deze ontwikkelingen zal de Nederlandse 
belangenbehartiger adequaat moeten reageren, teneinde in het krachtenveld van de uitgebreide 
EU even slagvaardig als voorheen het Nederlandse belang te verdedigen. Immers, iedere nieu~ 
we situatie biedt zowel bedreigingen als kansen. Los van de onderstaande analyse is het 
natuurlijk zo klaar als een klontje dat ons land in een uitgebreide Unie 'minder in de melk 
heeft te brokkelen dan voorheen, maar dit geldt voor alle lidstaten. Het ligt dus aan onszelf 
hoe we met de nieuwe situatie omgaan en hoe we de belangen van de 'grootste van de kleinen' 
zo goed mogelijk blijven behartigen. ' 

Samenwerkingskansen 
Als gevolg van de uitbreiding neemt het aantal stakeholders toe. Hierbij zijn drie verschillen

de groepen te onderscheiden. Het zijh de overheden van de nieuwe lidstaten, nieuwe ambtena
ren en politici binnen de Europese Instellingen en ten derde de maatschappelijke organisaties 
uit de nieuwe lidstaten, vertegenwoordigd in Brussel. 
Niet alleen is 2004 het jaar van de uitbreiding en Europese verkiezingen, maar ook het jaar van 
de Europese Grondwet. Sinds oktober 2003 buigen de staatshoofden en regeringsleiders zich 
over de tekst van de ontwerpgrondwet in de Inter Gouvernementele Conferentie (IGC). De Raad 
van de Europese Unie, bestaande uit de ministers van de lidstaten, zal hierdoor veranderingen 
ondergaan met betrekking tot de besluitvorming. Vanwege de gewijzigde stemverhoudingen 
zal de zogenaamde coalitievorming in de Raad volledig veranqeren. Er zullen nieuwe coalities 
van landen ontstaan om zo tot een gekwalificeerde meerderheid te komen, of deze tegen te 
houden. Ook zijn er bij voorstellen 'waar unanimiteit geldt meer lidstaten die een veto kunnen 
uitspreken. De Nederlandse overheid zal bij de behartiging 'van haar belangen vooral met coali~ 
tievorming te maken krijgen. Tot de toetredende landen behoren veel 'kleintjes'. Wellicht vindt 
Nederland hier bondgenoten. Dit vergt wel een extra inspanning van Nederland. We moeten 
goed bestuderen hoe deze landen in elkaar zitten en hoe de mechanismen in hun regeringen 
werken. Er treedt ook een grote lidstaat toe. Polen, een land met veel stemmen in de Raad, zal 
op het niveau van de lidstaten een speler zijn waar men rekening mee dient te houden. Hoe dit 
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in de praktijk gaat uitpakken, is echter een 
kwestie van koffiedik kijken , maar dat er 
een nieuw krachtenveld op het niveau van 
de lidstaten ontS,taat is een feit. 

Ambtenaren uit de toetredende landen zorgen 
ook voor een verandering van de arena in 
Brussel. De Europese Commissie geeft aan in 
de mededeling 'Activiteiten en personeel van 
,de Commissie in de uitgebreide Europese 
Unie' dat het met het oog op de uitbreiding 
van de activiteiten tot de nieuwe lidstaten 
absoluut noodzakelijk is 3900 extra perso
neelsleden aan te werven om op kruissnelheid 
te komen in 2008. Met de uitbreiding in zicht 
zullen deze nieuwe posten vooral naar de 
nieuwe lidstaten gaan. Nederland heeft al te , 
weinig ambtenaren binnen de EU-instellingen. 
ZO IS het quota aan Nederlanders binnen de 
Europese Commissie momenteel niet volledig 
ingevuld. Aangezien het voor de belangenbe
hartiging altijd nuttig is om ' 
landgenoten binnen de 
Europese instellingen te 

kiezingen zullen uitwijzen wat het effect van 
de uitbreiding is op de machtsverhoudingen 
in het Europees Parlement. 

Ten slotte zijn de belangenbehartigers uit de 
nieuwe lidstaten ook een factor om rekening 
mee te houden. Zij zullen lobbyen voor hun 
belang en dat hoeft niet altijd hetzelfde te 

, zijn als het Nederlan'dse belang. Maar belan
genbehartiger~ uit de nieuwe lidstaten bie
den ook samenwerkingskansen. Zo heeft 
Transport en Logistiek Nederland in 
Hongarije een waardevolle partner gevonden 
in haar lobbyactiviteiten tegen de dure hef
fingen in transitoland Duitsland. Ook de 
'Nederlandse provincies hebben banden aan
geknoopt met regio's in bijvoorbeeld Polen 
en Hongarije om gezamenlijk voor bepaalde 
doelen te lobbyen. Hetzelfde geldt voor 
Europese koepelorganisaties zoals UNICE of 
de EFRP, de Europese belangenbehartiger 

voor aanvullende pensioe
nen. De nationale organisa
ties uit de toetredende lan-

spreken is dit niet gunstig. 
Ten aanzien van het Euro
pees Parlement zullen er 
ook veranderingen op
treden. Momenteel telt het 
Europees Parlement 626 
ieden. In het Verdrag van 
Nice is bepaald dat het 
Parlement uit 736 leden zal 
bestaan. Voor de Neç:ler
land se belangenbeharti-

eartime 

den worden maar al te 
graag lid van deze bran
cheorganisaties. Zij worden 
op hun beurt van harte 
welkom geheten. 

zal zich doen Comitologie 

gelden 
Wie succes wil hebben in 

Brussel dient in 'een vroeg 
stadium van de besluitvor
ming aanwezig te zijn. Dit 
is regel nummer één van 
de belangenbehartiging. 

ging betekent dit dat ons 
aantal europarlementariërs 
daalt van 3 i naar 27. Na de toetreding van 
Bulgarije en Roemenië in 2009 loopt dit aan
tal terug naar 25. Nederlandse europarlemen
tariërs zijn altijd behulpzaam voor de 
Nederlandse lobbyisten, maar een teruggang 
in hun aantal vormt voor de belangenbeharti
ging geen onoverkomelijk probleem. Goede 
contacten met europarlementariërs uit de 
andere landen zijn er altijd geweest en die
nen nog meer opgezocht te worden. 
Waarschijnlijk zijn na de verkiezingen veel 
leden van het Parlement die uit de toetreden
de landen komen doorgewinterde> politici, 
zoals oud-ministers. Zij zijn uiteraard 

, bekend zijn met het fenomeen lobbyen. Toch 
vergt dit wel een extra 'inspanning voor de 
lobbyist. Hij zal zich goed moeten verdiepen 
in de achtergrond van deze nieuwe leden van 
het Europees Parlement. Naast de verande
rende machtsverhoudingen in de Raad zal dit 
ook in het Parlement het geval zijn. De ver-

Veelal is dit bij de voor het dossier verant
woordelijke ambtenaar van de Europese 
Commissie. Immers de Europese Commissie 
is de initiator van nieuwe wetgeving. In een 
Europese Unie met 25 lidstaten zal het 
hoogstwaarschijnlijk nog moeilijker dan 
momenteel zijn om tot overeenstemming te 
komen, althans gedurende de formele 
besluitvorming. Zd zal het in een Raad van 
25 ministers ongetwijfeld moeilijker zijn om 
Commissievoorstelen te amenderen. Het is 
daarom zeer waarschijnlijk dat er een groter 
belang zal worden gehecht- aan onderhande
lingen en discussies die plaatsvinden gedu
rende de fase van het besluitvormingspro
ces, waar men de piketpaaltjes slaat. Met 
andere woorden de agendering, de spreek- ' 
woordelijke beginstappen van het formele . 
besluitvormingsproces, dat bij de Europese 
Commis~ie begint. Het zal dus ook belangrij 
ker dan voorheen zijn om de lidstaten zo 
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vr.oeg m.ogelijk in het besluitv.ormingspr.oces 
te integreren, wil men uiteindelijk in de late
re ronden van het besluitv.ormingspr.oces t.ot 
een consensus kunn'en komen. Dit zal veelal 
gebeuren in de c.omités van de Europese 
Commissie, maar .o.ok in bijv.o.orbeeld c.on
sultatieronden. Het is de gewone gang van 
zaken dat in de beginfase van het f.ormule
ren van voorstellen vo.or het Eur.opees 
Parlement en de Raad van minniters de 
C.ommissie gebruik maakt van zogenaa,mde 
comités. Dit zijn expertgr.oepen die bestaan 
uit afgevaardigden van de lidstaten, belan
genbehartigers groepen en andere stakeh.ol
'ders. Het gebruik van deze c.omités zal 
alleen maar t.oenemen. V.o.or de belang7nbe
hartigers h.oudt dit in dat ze zich in een n.og 
vr.oeger stadium met de formulering van de 
v.o.orstellen van de Eur.opese C.ommissie en 
haar c.omités m.oeten gaan bem.oeien: . 
Nederland m.oet èr v.ooral v.o.or z.orgen dat er 
landgen.oten in deze c.omités terechtk.omen. 
Op deze manier kan men tijdig te weten 
k.omen wat er in de pipeline van de 
Europese C.ommissie zit en er eventueel uit 
gaat komep! 

Nationale bagage 
Eur.opa wordt gekenmerkt do.or een gr.ote 

culturele en dus .o.ok taalkundige verschei
denheid. Een van de d.oelstelli.ngen van de 
grondleggers van de EU was de eerbiediging 
en het beh.oud hiervan. Daarom is het begin
sel van de gelijkheid van de talen van begin 
af aan in d~ .oprichtingsverdragen van de 
Eur.opese Gemeenschappen vastgelegd. 
Hierd.o.or heeft iedereen beschikking .over 
wetsteksten in de eigen taal. Met de huidige 
elf talen zijn er 110 verschillende vertalin
gen mogelijk. Met twintig talen na de uit
breiding stijgt dat aantal naar 380. Er zijn 
du~ meer dan drie keer zo veel vertalers 
n.odig, die bijvoorbeeld van het Fins naar het 
Hongaars kunnen vertalen. Het is evident 
dat dit de zaken er' niet .op vergemakkelijkt . . 

Een ander aspect dat de uitbreiding met zich 
meebrengt, is ·het feit dat veel nieuwe lidsta
ten een p.olitieke cultuûr hebben die sterk 
verschilt van die van de huidige EU-lidsta
ten. Cultuurverschillen blijken in de huidige 
EU al veel' v.oor pr.oblemen te zorgen. 
Overheidsadministraties in zuidelijke lidsta
ten zijn in het algemeen meer hiërarchisch 
.opgeb.ouwd. Het p.olderm.odel' is eerder een 
uitz.ondering dan regel binnen de EU. Deze · 

" nationale bagage' nemen de nieuwe functi.o
narissen en eur.oparlementariërs .ongetwij
feld mee naar Brussel. Aángezien bij l.obby
.en he~ menselijke aspect een bijz.onder gr.ote 
rol speelt, dient er dus terdege met deze 
cultuurverschillen rekening te w.orden 
gehouden. H.oe de juiste snaar van de 
'nieuwelingen' uit O.ost-Europa te raken, 
vergt n.og de n.odige studie v.o.or menig 
Brusselse belangenbehartiger. 

Het behartigen van belangen wordt b.oeien
der en interessanter. Het w.ordt .o.ok çirukker 
in Brussel. Meer belangenbehartigers, meer 
Eur.opese ambtenaren, nieuwe leden van het 
Eur.opees Parlement en minder landgen.oten 
binnen de Europese instellingen. Hier krijgt 
iedere lidstaat mee te maken. Het fen.omeen 
van de eartime zal zich doen gelden. Dit 
houdt ih dat een Eur.opese ambtenaar .o.ok 
maar .24 uur }n een dag heeft en het m.oeilij
ker zal w.orden áfspraken te maken .. Het 
al.oude lobby adagium 'k.om met g.oede argu
menten en benader de juiste personen' zal 
daard.o.or n.og belangrijker w.orden. De 
Nederlandse belangenbehartiger zal tevens 
m.oeten zoeken naar nieuwe samenwerkings
partners en zich z.o vroeg m.ogelijk in het 
besluitvormingspr.oces laten gelden. Op 
deze manier h.oeft de uitbreiding geen 
bedreiging op te teveren en biedt het juist 
kansen. V.o.oral als we .ons huiswerk beter 
doen dan de rest! 

De auteur is lobbyist te Brussel. 


