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'hun belangen, te behartigen. Hoc invloedrijk zijn zij
'Een dag op met Dimitri Arpad, lobbyist voor

Het Binnenhof kan niet meer zonder hem

Liever geen publiciteit
* De provincie Noord-Holland is er
niet blij mee dat dit artikel over hun
lobbyist Dimitri Arpad wordt ge-
plaatst. Arpad dachttoestemming
te hebben voor het op sleeptouw ne-
men van een nrc.nexf-redacteur op
één van zijn werkdagen. Na lezing
van het artikel gaf de afdeling com-
municatie van de provincie echter
geen toestemming voor publicatie.

• Een argument daarvoor was dat
Noord-Holland de onderhandelin-
gen met het rijk over de locatie van
hoogspanningsmasten niet wilde
belemmeren door aandacht ervoor
in de krant, We hadden inderdaad
vooraf afgesproken dat gevoelige
informatie over lopende onderhan-
delingen uit het artikel kon worden
gelaten. Maar nadat de provincie
zelf over dit onderwerp de publiciteit
zocht, verviel dit argunient.

• We besloten om toch te publice-
ren, omdat we het belangrijk vinden
om te laten zien hoe lobbyen werkt.
Dit is daar volgens ons een uitgele-
zen mogelijkheid toe.

DoorWILMER HECK en
THALIA VERKADE

i! n het kantoor van de provincie Noord-Hol-
11 land, in een statig pand tegenover de Tweede
Kamer in Den Haag, maakt Dimitri Arpad zich
op voor zijn bezoek aan „de overkant". Voor het
eerst vandaag gaat de stropdas om, want er staat
een afspraak met een CDA'cr op de agenda. Was
het een SP'er geweest dan had Arpad de das mis-
schien op kantoor laten liggen. „Je past je toch
een beetje aan je gesprekspartner aan", zegt de
'adviseur public affairs' voor de provincie
Noord-Holland.

Arpad, een vlotte dertiger met donker haar, is
lobbyist. Lobbyisten roepen associaties op met
schimmige achterkamertjes waarin deals met
politici worden gesloten. Gaat het echt zo? Ar-
pad zegt open te zijn over zijn manier van wer-
ken en neemt nrc.next een dag op sleeptouw.

Als hij het gebouw van de Tweede Kamer bin-
nenstapt, heeft hij in zijn hoofd al een lijstje
met namen van Kamerleden die hij nog wil
spreken. „Stel dat ik bijvoorbeeld Liesbeth van
Tongeren tegenkomen, dan spreek ik haar di-
rect aan." Van Tongeren is woordvoerder lucht-
vaart van GroenLinks en rondom Schiphol is al-
tijd wel wat te doen. „Dan vraag ik wat ze nog
van me wil weten." Het hoort bij het halen en
brengen van informatie, zoals lobbyisten hun
werk graag omschrijven.

Voorlopig komen wc niet verder dan de toc-
gangsbalie, waar we moeten wachten op een be-
zoekerspas. Ondertussen zijn Arpads zintuigen
alert. Snel kijkt hij achterom. „Oh, ik dacht dat
ik Van Tongeren al hoorde." Het blijkt loos
alarm. We nemen de roltrap naar boven en drin-
ken een kop koffie in het Kamerrestaurant. „Je
gaat zitten waar een lobbyist zou gaan zitten",
zegt hij. Vanuit een hoek overzien we een groot
deel van de ruimte. „Een lobbyist kijkt wie waar
loopt, wie met wie praat, hoe de onderlinge ver-
houdingen in de Kamer zijn."

Na enige minuten komt CDA-Kamerlid
Maarten Haverkamp aangesneld. Zoals gebrui-
kelijk bij CDA'ers onderhoudt Haverkamp nau-
we banden met zijn achterban, in .zijn geval
rond het Noord-Hollandse dorp Nederhorst

den Berg. Haverkamp is dan ook een vaste ge-
sprekspartner van Arpad. De CDA'er wil niet
dat nrc.next quotes van hem uit het gesprek met
de lobbyist in de krant zet. „Dat praat makkelij-
ker hè. Onze Amerikaanse vrienden krijgen ook
minder makkelijk afspraken nu", zegt Haver-
kamp, verwijzend naar de uitgelekte Ameri-
kaanse diplomatenpost.

Na afloop van zijn ontmoeting met de CDA'cr
weet Arpad'genocg. Een van de gespreksonder-
werpen was de „380 kV", een dossier waar Ar-
pad al een tijd mee rondloopt en dat plotseling
actueel is geworden. Haverkamp wil er mis-
schien wel Kamervragen over stellen, maar hij
heeft volgens Arpad „een haakje" nodig. Dat
kan een verontwaardigd bericht in de media
zijn op basis waarvan Haverkamp bij de minis-
ter om opheldering vraagt.

Waar gaat het om? Er bestaan vergevorderde
plannen voor de aanleg van een serie hoogspan-
ningsmasten in onder meer Noord-Holland, de
zogenaamde 'Randstad 380 kV'. De provincie
verwachtte dat het Rijk voor een oostelijke rou-
te langs Schiphol zou kiezen. Uit ambtelijk
overleg is echter gebleken dat Den Haag voor
een westelijke route kiest, door Haarlemmer-
meer-west. Dat is goedkoper. Maar de provincie
had op die plek juist 9.000 woningen gepland
en is, om het zwak uit te drukken, niet blij.

Op het provinciehuis in Haarlem stelt Arpad
's ochtends aan de verantwoordelijke ambte-
naar al voor om de media op te zoeken. Dat doen
lobbyisten doorgaans alleen als ze geen andere
uitweg meer zien. Arpad: „Als een dossier in de
krant komt, weet je nooit precies wat er verder
mee gebeurt. Je kunt de regie kwijtraken en het
is geen leuke strategie, omdat je de verhoudin-
gen op scherp zet. Maar het lijkt erop dat minis-
ter Schultz (Infrastructuur, VVD) en minister
Verhagen (Economische Zaken, CDA) de 380 kV
overlaten aan hun ambtenaren. Zij hebben ie-
der verzoek om een goed gesprek tot op heden
geweigerd. We hebben geen andere keus dan de
publiciteit op te zoeken."

Het 'haakje' dat Haverkamp nodig lijkt te
hebben om in actie te komen, heeft Arpad be-
vestigd in zijn voornemen. Terwijl we wachten
op toestemming van de bodes om plaats te ne-
men op de publieke tribune denkt Arpad in de
Tweede Kamer hardop na over zijn ver-
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volgstappen. Hij overweegt om Eelco Brink-
man (CDA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer) te
vragen in een krantcninterview zijn veront-
waardiging over de kabinetsplannen uit te
spreken. Brinkman vervult tientallen bestuur-
lijke functies, waaronder die van voorzitter van
Bouwend Nederland en ambassadeur van
Randstad Urgent, een programma om de con-
currentiekracht van de Randstad te versterken.
Op basis daarvan kan CDA-Kamerlid Haver-
kamp aan CDA-minister Verhagen vragen om
de plannen voor de hoogspanningsvcrbinding
te wijzigen.

Wat zullen Schultz en Verhagen van deze
handelswijze vinden als ze erover lezen in
nrc.next? Arpad: „Het zijn beiden ervaren bc
windslieden. Voor een camera zullen ze waar-
schijnlijk zeggen dat ze het erg vinden dat het
zo wordt ingestoken, maar in werkelijkheid we-
ten zij ook wel dat het zo werkt. Het lijkt me dus
geen probleem."

Een week later blijkt Brinkman nog niet te
zijn ingeschakeld. „Inmiddels is er toch een
opening gekomen. Er is een bestuurlijk overleg
toegezegd. Daarom sturen we alleen een persbe-
richt waarin onze gedeputeerde Laila Driessen
haar ongerustheid uitspreekt richting VVD-mi-
nister Schultz. Zo laten we zien dat we ook echt
iets verwachten van dat overleg. Opschalen kan
altijd nog", zegt Arpad.

Uiteindelijk stelt Kamerlid Haverkamp van
het CDA zijn vragen op basis van berichten in
het Witte Weekblad uit Hoofddorp en het Nieuws-
blad Haarlemmermeer. Om de druk op Den Haag
verder op te voeren, besluit de provincie later
alsnog om 'op te schalen'. De afdeling commu-
nicatie van de provincie belt met NRC Handels-
blad. De economieredactie vond het onderwerp,
dat al langer speelde, interessant en besloot er
een artikel aan te wijden. Gedeputeerde Dries-
sen komt daarin aan het woord. 'Niemand wil

kabel in de buurt hebben', luidt de kop. De indi-
recte boodschap aan het Rijk: 'Wij leggen ons
niet neer bij dit besluit en zijn bereid om het in
de publiciteit uit te vechten.' Het artikel eindigt
met de aankondiging dat Driessen op 11 maart
een overleg heeft met minister Verhagen van
Economische Zaken. Die beslist uiteindelijk
waar de leiding komt.

In dit politieke machtsspel lijkt Dimitri Ar-
pad als lobbyist een belangrijke rol te spelen.
Hij bepaalt mede de strategie van de provincie
Noord-Holland, steekt Kamervragen in bij Ka-
merleden en erkent dat hij ze ook wel eens zelf
schrijft. Vindt Arpad dat lobbyisten aan het Bin-
nenhof veel invloed hebben? „Mensen onder-
schatten de rol die wij spelen en overschatten de
invloed die wc hebben."

Wat hij daarmee precies bedoelt? „De toegang
tot de politiek is voor iedere belangengroep ge-
lijk. Als een lobbyist een bepaald dossier wint,
dan verliest een lobbyist van de tegenpartij. Dus
onze rol is groot, maar onze invloed klein."

Arpad vindt dat hij en zijn collega's een be-
langrijke bijdrage leveren aan de democratische
besluitvorming. „Wij brengen informatie van
de relevante partijen die bij een onderwerp be-
trokken zijn. Een Kamerlid heeft per definitie
een informatieachterstand, omdat hij maar een
kleine staf heeft. Onze bijdrage is van grote
waarde voor ze om een goede afweging te kun-
nen maken."

Bij heel wat parlementariërs zijn lobbyisten
inderdaad graag geziene gasten. „Ik zou hele-
maal niet zonder kunnen", zei VVD'er Anouch-
ka van Miltenburg onlangs tijdens een debat-
avond in het kader van dit project Hoe Den Haag
werkt.

O Volg het project 'Hoe Den Haag Werkt' via
nrcnext.nl/nextfiles

Hoeveel lobbyisten?
* Hoeveel lobbyisten lopen er ei-
genlijk rond in politiek Den Haag?
Die vraag blijkt niet zo makkelijk te
beantwoorden. In tegenstelling tot
bij de EU in Brussel of het Ameri-
kaanse Congres in Washington be-
staat er voor Haagse lobbyisten
geen register. Het is daarom lang
niet altijd duidelijk wie er in Den
Haag voor welke belangen lobbyt.

• OpdewebsitevandeBVPA.de
beroepsvereniging voor lobbyisten,
staan de namen en functies van
ruim 400 leden. Het gaat hierbij dus
alleen om lobbyisten die zich heb-
ben aangemeld. Dan is het vaak nog
onduidelijk of iemand fulltime werkt
als lobbyist of dat werk erbij doet.

Lobby of 'public aff airs'?

• Public affairs-medewerkers wor-
den vaak lobbyisten genoemd. Vol-
gens de BVPA is lobbyen slechts een
onderdeel van public affairs. Onder
dat laatste verstaat de beroepsvere-
niging: „Het strategische proces van
inspelen op politieke besluitvor-
ming en op veranderingen in de
maatschappij en de publieke opinie
die van invloed zijn op hetfunctio-
neren van de eigen organisatie."
Deze wat omslachtige tekst komt
van de website van de BVPA.

• Lobbyen is volgens de organisa-
tie: „Het geheel van rechtmatige ac-
ties dat wordt ondernomen orn de
(politieke en ambtelijke) besluitvor-
ming te beïnvloeden."

Overheden onder elkaar
• Niet alleen bedrijven en belan-
genclubs lobbyen bij de rijksover-
heid. Ook gemeenten en provincies
hebben belangenbehartigers in
Den Haag rondlopen. De noordelij-
ke provincies Groningen, Friesland
en Drenthe ('het samenwerkings-
verband Noord-Nederland') heb-
ben één gezamenlijke lobbyist. Gel-
derland en Overijssel werken ook
samen. Zij Hebben twee lobbyisten
in Den Haag, van wie er één voor de
regio Twente werkt. Limburg heeft
twee mensen rond het Binnenhof,
van wie er één ook deels in Brussel
zit. Brabant heeft twee parttimers.
De overige provincies hebben er al-
lemaal één, Zeeland was onlangs
de laatste met een pion in Den
Haag. Ook het Interprovinciaal
Overleg, waarin de provincies sa-
menwerken, heefteen eigen lobby-
ist.

• En dan zijn er nog de gemeenten,
De vier grote steden hebben ieder
één lobbyist in Den Haag. Almere
(nu de zevende stad van het land)

heeft groeiambities en heeft daar-
om één fulltime en één deeltijd lob-
byist bij de ministeries en het Bin-
nenhof. Kleinere gemeenten huren
soms een lobbykantoor in om hun
belangen bij het rijk te behartigen.

Koning Wïllem-kringen

• Een andere plek waar lobbyisten
elkaar ontmoeten en ervaringen uit-
wisselen zijn de zogenaamde Ko-
ning Wiltem-kringen. De Koning
Wiliem l-kring is voor lobbyisten
van grote bedrijven. De Koning Wil-
lem H-kring voor overheden, ngo's
en niet-commerciële belangenorga-
nisaties, de Koning Wiilem Ifl-kring
voor brancheorganisaties en de Ko-
ning Wiliem IV-kring voor jonge lob-
byisten in allerlei soorten organisa-
ties.

* Van iedere kring zijn vermoedelijk
enkele tientallen lobbyisten lid. Pre-
cies weten we het niet, omdat we de
ledenlijsten niet krijgen. Toelating
tot een van de kringen gebeurt op
voordracht van twee lobbyisten die
a! lid zijn. Het lidmaatschap van de
Koning Wiltem-kringen heeft daar-
om een wat exclusiever karakter dan
dat van de BVPA, waar iedere lobby-
ist, of 'adviseur public affairs' lid kan
worden. Volgens enkele leden van
de Koning Wiflem-kringen zijn veel
leden ook lid van de BVPA.
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• Om een duidelijker beeld te krij-
gen van het aantal lobbyisten en de
onderverdeling per sector vroegen
we twee deskundigen om schattin-
gen te maken. Zelf maakten we een
analyse van de lobbyisten die zich
inschreven bij de BVPA.

• Voorzitter Frans van Drimmelen
van de BVPA schat dat er in Den
Haag zo'n 600 fulltime lobbyisten
actief zijn. Hun aantal is de afgelo-
pen tien jaar volgens hem enorm
toegenomen. Rond 2000 waren het

er volgens Van Drimmelen nog
maar enkele tientallen. De voorzit-
ter schat dat zo'n 10 procent voor
een lobbykantoor werkt en dat de
rest in dienst is bij bedrijven, over-
heden en organisaties.
• Van het totale aantal lobbyisten
behartigt volgens Van Drimmelen
20 procent de belangen van ngo's
en niet-commerciële belangenor-
ganisaties (zoals milieuclubs of de
Consumentenbond), 20 procent die
van overheden en semi-overheids-
instellingenen 60 procent commer-
ciële belangen (bedrijven en bran-
cheorganisaties van bedrijven).

• Emeritus hoogleraar politicologie
en lobbydeskundige Rinus van
Schendelen, mede-oprichtervan de
Koning Willem-kringen, maakt een
andere inschatting. Hij denkt dat er
zo'n 500 fulltime lobbyisten zijn.

• Net als Van Drimmelen schat Van
Schendelen dat 90 procent in direc-
te dienst is en 10 procent Voor lob-
bykantoren werkt. Van Schendelen
denkt dat 40 procent voor het be-
drijfsleven werkt, 40 procent voor
overheden en semi-overheidsin-
stellinqenenZO procent voor nqo's

en met-commerciële belangenor-
ganisaties.

• Volgens onze eigen analyse van
de BVPA-leden werkt ruim 60 pro-
cent voor bedrijven, ruim 31 pro-
cent voor overheden en semi-over-
heidsinstellingen en ruim 8 procent
voor ngo's en niet-commerciële be-
langenorganisaties. De onderver-
deling direct in dienst, of werkzaam
voor een lobbykantoor, is volgens
deze analyse: 18 procent bij een
kantoor en de rest direct in dienst.

Lobbyisten in Den Haag zijn in
dienst van:

Lobbykantoor

18%

T' - . '
Bedri)Vfln/nverherien/
belangenorganisaties
/ngo's ;.; •

Lobbyisten in Den Haag werken
voorde volgende sectoren:

NGO's/niet-commerciële
belangenorganisaties

Overheden/
semi-ovsrheid

Bedrijven


