LOBBYEN BIJ DE EU
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ZEVEN TIPS
De eerste stap zetten om te gaan lobbyen op Europees niveau is vaak niet evident. Met deze
tips willen we dit vergemakkelijken. Voor wie wel al wat ervaring heeft, kunnen het tips zijn
waardoor je doelgerichter te werk kan gaan.
Elke tip vertrekt vanuit een bepaalde vaststelling en werkt toe naar een doel. Met uitleg en
bijhorende links kan je jezelf op weg helpen om Europees aan het lobbyen te gaan.

1 VERGROOT JOUW EUROPESE KENNIS
Vaststelling: Kennis is het begin van alle wijsheid wordt wel eens gezegd en in het geval van
lobbyen is dat zelfs een dubbele waarheid. Je moet enerzijds goed weten hoe Europese
wetgeving tot stand komt, en anderzijds moet je weten welke Europese wetgeving op tafel
ligt.
Goede kennis over de wetgeving en procedures kan heel nuttig zijn. Hoe beter je het
Europees wetgevingsproces kent, hoe meer mogelijkheden je ziet om te kunnen lobbyen. Bij
‘mogelijkheden om te lobbyen’ stonden we hier uitgebreid bij stil.
Maar nog belangrijker is om te weten wat er waar en wanneer op tafel ligt dat jou zou
kunnen interesseren. Er is ontzettend veel informatie over de EU en wetsvoorstellen
beschikbaar maar om precies te vinden wat je zoekt, moet je efficiënt kunnen zoeken.
Goede vertrekpunten zijn deze websites:
 Enkele nieuwssites die interessant kunnen zijn om Europees nieuws op te volgen zijn:
Euractiv, Politico Europe, EU Observer, Europa Nu.
Organisaties die je verder op weg kunnen helpen zijn deze:
 Vleva: op de site van Vleva is er heel wat informatie vrij beschikbaar. Je kan je ook
inschrijven voor nieuwsbrieven op maat. Leden kunnen toegang krijgen tot de
beleidsmonitor. Bij elk dossier staat steeds een contactpersoon.
 KCSE: het Kenniscentrum Sociaal Europa biedt nieuwsbrieven aan voor leden.
 AAVR EU: Op de site van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU
verschijnen regelmatig nieuwsberichten, vind je een overzicht van de mededelingen
die de Vlaamse Regering doet over de EU, van de Vlaamse prioriteiten bij de EU en van
de parlementaire vragen over de EU. Over voorstellen van de Europese Commissie
maakt de AAVR EU een fiche met verwachtingen en updates over het Vlaamse
standpunt. De AAVR EU heeft een contactpersoon per dossier.
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Het is ook de moeite om de nieuwsberichten die verschijnen op de sites van de
Directoraten-Generaal in de gaten te houden. Daar verschijnen onder meer de calls
voor expertengroepen en openbare raadplegingen.

Op basis van deze kennis kan je de meeste invloed uitoefenen door zelf een amendement te
schrijven op een wetsvoorstel. Maar dan moet je goede contacten hebben met mensen die
informatie hebben over het wetsvoorstel. Vaak is een sterk netwerk binnen de EU het meest
aangewezen om hier snel op te kunnen inspelen.
Doel: Vergroot je kennis over de Europese wetgevingsprocedure en Europese
wetsvoorstellen.

2 BUNDEL DE KRACHTEN
Vaststelling: Samen sta je sterker. En sommige EU medewerkers zijn meer geneigd om te
luisteren als je voor meerdere organisaties kan spreken.
Wanneer je als organisatie beleid wil gaan beïnvloeden, moet je enkele keuzes maken over
de aanpak. Eén van de belangrijkste keuzes daarbij is: lobby je alleen of met partners?
Afhankelijk van de structuur van jouw organisatie (groot of klein, aparte beleidsmedewerker
of niet, ...) en het doel (zeer specifiek of overlap met doelen van anderen), kan je beslissen
om alleen te lobbyen of partners te zoeken. Zulke allianties van gelijkgezinden worden
steeds meer de regel.
Middenveldorganisaties hebben in Europese dossiers het meest slagkracht getoond
wanneer ze op Europees niveau een gemeenschappelijk standpunt verdedigden (bv. inzake
modernisering van de wetgeving over overheidsopdrachten). Daarom is het belangrijk om
over de grenzen heen op zoek te gaan naar partners.

Koepels
Je kan coalities maken op Vlaams en/of Europees niveau. Op Vlaams niveau heb je de
Verenigde Verenigingen en Europees bestaan er koepels zoals the Social Platform. Deze
koepels krijgen vaak snel gehoor bij de EU. Lid worden van zo’n koepel kan ook inhouden dat
je verder niets doet rond lobbying, afhankelijk van de doelen die je opstelde en in welke
mate de koepel die doelen bereikt.
Samenwerking is ook belangrijk om informatie uit te wisselen. Eén van de voornaamste
redenen waarom de EU minder aan bod komt binnen organisaties, is omdat er te weinig tijd
is om zich hierin te verdiepen. Samenwerken met anderen kan dit voor een deel opvangen.
Europese koepelorganisaties kunnen hier een sleutelrol spelen.
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Coalities vormen
Je kan ook zelf op zoek gaan naar partners. Probeer in kaart te brengen wie allemaal bij het
onderwerp betrokken zijn. Doe een soort van stakeholdermapping en beperk je niet tot
organisaties uit jouw eigen sector. Overweeg ook minder evidente partners, bijvoorbeeld in
de privésector.
Werk samen met andere actoren met een gemeenschappelijk belang (in wisselende
coalities). Samen sta je sterker, maar dat geldt enkel als je ook een sterk gemeenschappelijk
standpunt hebt. Hiervoor is het belangrijk dat er goed gecoördineerd en afgestemd wordt.
Voldoende aandacht besteden aan het bepalen van dat standpunt is dan ook cruciaal
vooraleer je ermee naar buiten stapt.
Doel: Vorm coalities met gelijkgezinden.

3 NETWERK
Vaststelling: Door de juiste mensen te kennen op de juiste plaats, kan je efficiënt invloed
uitoefenen. Dat moeten lang niet altijd hooggeplaatsten zijn, eerder het tegendeel zelfs.
Om die ‘juiste perso(o)n(en)’ te vinden, zijn er heel wat events in Brussel waar je kan
netwerken, ook in het Europees Parlement. Bij het leggen van nieuwe contacten geldt als
gouden regel ‘eerst het contact, daarna de boodschap’. Overstelp iemand niet onmiddellijk
met jouw verhaal en de argumenten. Je kan uiteraard ook mailen en bellen, maar als je
vertrouwen wil creëren is een eerste contact altijd beter face-to-face. Als je iemand van de
EU ontmoet hebt maar zijn contactgegevens niet weet, of je bent op zoek naar een
contactpersoon, dan kan je altijd op de site Whoiswho gaan zoeken naar contactgegevens.
Op deze site kan je alle mensen die werken bij een EU instelling terugvinden.
Je kan naar events gaan maar je kan er ook zelf organiseren. Nodig EU medewerkers uit en
laat ze zelf uitleggen wat ze precies doen en waar ze mee bezig zijn. Daarna is er meteen
ruimte om input te geven. De medewerkers zullen meer geneigd zijn om op deze vraag in te
gaan als die komt van meerdere organisaties samen.
IBEP, Vleva, de European Culture Foundation en heel wat andere organisaties organiseren
regelmatig netwerkevents. Wanneer er een Europese top plaatsvindt, is het de moment om
de nieuwsberichten en agenda’s in de gaten te houden. Heel vaak worden in de marge van
zo’n top netwerkevents georganiseerd, bijvoorbeeld door het European Culture Foundation.
Doel: Krijg jouw boodschap bij de juiste persoon. Maak werk van een netwerk in Brussel.
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4 WEES PRO-ACTIEF
Vaststelling: Hoe minder er op papier staat, hoe meer invloed je kan uitoefenen.
Wanneer moet je reageren om een verschil te kunnen maken? Je kan op twee manieren te
werk gaan:
o Proactief: Als er al een wetsvoorstel op tafel ligt bij de Ministerraad of het
Europees Parlement, zullen sommigen je vertellen dat je er te laat bij bent.
Eénmaal een wetsvoorstel op tafel ligt, is het heel moeilijk om er nog iets aan te
veranderen. Je bent er dus best op tijd bij. Dat wil zeggen: op het moment dat de
Europese Commissie werkt aan een nieuw wetsvoorstel en bijvoorbeeld een
openbare raadpleging doet.
o Reactief: In dit geval ligt er al een wetsvoorstel op tafel (bij de Ministerraad of het
Europees Parlement) en je wil daarop reageren. Dat is een aanpak die bij de
meesten bekend is en wat meestal ook de koepels doen. Je groeit mee met het
wetsvoorstel door het minutieus beïnvloeden van medewerkers en
overlegorganen van de EU-instellingen.
Doel: Probeer er zo vroeg mogelijk bij te zijn in het Europees wetgevend proces, liefst nog
voor er iets op papier staat.

5 BEÏNVLOED VERSCHILLENDE NIVEAUS

Vaststelling: Om invloed uit te oefenen op Europees niveau, moet je je niet beperken tot dat
Europees niveau. Via de Ministerraad hebben België en Vlaanderen invloed. België en
Vlaanderen zijn daarom ook aanspreekpunten. Zij moeten standpunten bepalen over
Europese wetgeving wanneer die voorligt in de Ministerraad. Dit wordt ook wel eens
getrapte participatie genoemd: participatie via het federale en Vlaamse niveau om zo
Europees invloed uit te oefenen.
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In een nota van de Vlaamse regering over het werkprogramma 2016 van de Europese
Commissie staat dat betrokken ministers indien nodig, en in het bijzonder voor de prioritair
relevante dossiers, advies dienen in te winnen van lokale besturen en belanghebbenden uit
het middenveld.
Je kan de federale en Vlaamse overheid aanspreken, meer bepaald de PV van België en de
Algemene Afvaardiging van Vlaanderen bij de EU. Maar waar het om politieke invloed gaat,
richt je je best tot het verantwoordelijke departement en kabinet.
Europees zijn er ook heel wat Vlamingen en Belgen actief die, door die link, vaak
toegankelijker zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Vlaamse MEP’s, de Vlamingen die werken bij
de Europese Commissie en bij internationale koepelorganisaties.
Doel: Richt je ook naar beleidsmakers op Vlaams en federaal niveau want zij zitten mee
aan de Europese tafel.

6 COMMUNICEER MET KENNIS VAN ZAKEN
Vastelling: Eénmaal je netwerken hebt uitgebouwd en contacten hebt met de juiste personen
op de juiste plaatsen, is het ook belangrijk dat je je verhaal goed kan brengen. Anders is al
het voorgaande werk voor niets. Je boodschap goed en duidelijk brengen kan een belangrijk
verschil maken. Gebruik jouw eigen expertise om die boodschap zo sterk mogelijk te maken.
Een sterke inhoudelijke kennis hebben over het thema waarover je wil lobbyen, is erg
belangrijk. Speel in op datgene waar je als organisatie een meerwaarde kan zijn. De
belangen zijn hier vaak wederzijds: MEP’s en EU medewerkers zijn zelf meestal geen
topexperts in elk thema dat aan bod komt. Ze kunnen nuttige informatie krijgen van
lobbyisten zodat ze zelf meer kennis kunnen opbouwen.
Enkele tips om zo goed mogelijk te communiceren naar beleidsmakers:
o Werk aan je vaardigheden ‘storytelling’: goede argumenten hebben is
onvoldoende. Je moet de andere er ook mee kunnen overtuigen. Daarom moet je
ook goed zijn in ‘storytelling’.
o Communiceer helder en beknopt.
o Wees constructief, geef alternatieven.
o Focus op enkele (2 à 3) kernpunten. Maak keuzes. Het is beter om enkele punten
te geven die onthouden worden, dan vele die vervagen.
o Het beste contact is face-to-face maar beperk je hier niet toe. Mail, bel, stuur
nieuwsbrieven uit, ... .
o Toon dat je weet wat er zit aan te komen.
o Werk aan een contact op lange termijn.
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o
o

Geef ideeën.
...

Sommige organisaties en bedrijven schrijven een memorandum om hun boodschap te
communiceren. Dat is geen must maar kan handig zijn. Een goed lobby-memorandum kan
opgebouwd zijn als volgt (Karel Joos, 2015):
 Titel: zeg meteen waarover het gaat en benoem het probleem dat zich stelt
Bv. ‘Nut en noodzaak van groene energie in Vlaanderen’
 Ondertitel: voor wie is het document bestemd?
Bv. ‘Memorandum voor de Vlaamse minister van energie’
 Tekst: kom in vier stappen tot het punt dat je wil maken:
1. Wat is het beleidskader waarbinnen het dossier zich situeert? Verwijs naar
beleidsdocumenten.
2. Wie presenteert dit memorandum en waarom is die partij relevant? Geef
uitleg over je eigen organisatie.
3. Waarom zijn beleidsacties noodzakelijk? M.a.w. wat is het probleem?
Verwijs naar onderzoek indien mogelijk.
4. Welke beleidsacties zijn nodig en waarom? M.a.w. wat is de opportuniteit?
Wat zijn de kansen en de mogelijkheden?
 Contactgegevens. Dit kan van meerdere personen zijn, bvb coördinator en
beleidsverantwoordelijke. Welke gegevens: naam, tel, gsm, mail, website.
Doel: Communiceer helder en duidelijk naar beleidsmakers en zet daarbij jouw expertise
in de verf.

7 DURF EN DOE MEE!
Vaststelling: Voor lokale middenveldorganisaties lijkt de drempel om te lobbyen op Europees
niveau soms hoog.
Om af te ronden nog een heel belangrijke boodschap: durf te lobbyen. Gooi je erin. Spring
mee in het debat en ga de dialoog aan. Want politiek is maakbaar. Wat de EU doet is
mensenwerk en dat betekent per definitie dat je het mee kan vormgeven.
Doel: Zet de eerste stap. Vele kleine beetjes maken uiteindelijk een groot verschil.
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