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(ii) Infographic about the various activities that take place during the 

early and informal stages of EP decision-making. 

(iii) You tube video that explains the various activities that take place 

during the early and informal stages of EP decision-making. 

(iv) (Digital) toolkit for teachers providing information about the 

practice of decision-making. Topical examples of files progressing 

through Parliament could be used to give students practical 

assignments. 

(v) Handbook targeting students of political science, public 

administration or governance, and European studies. 

(vi) Guest lectures for students and professionals (e.g. teachers, civil 

servants, public affairs managers). 

(vii) Participation in the public debate to increase the general public’s 

knowledge of this subject: e.g. through newspaper articles and 

reaching out via social media. The upcoming EP elections provide 

momentum to raise awareness of how things work in practice, and 

why that matters.  

(viii) Other forms of dissemination could be achieved through co-

publications or events with societal stakeholders (e.g. local and 

regional authorities trying to reach their citizens, the 

representation of the EP and/or EC in The Hague). 

 

In sum, the knowledge and insights that this research project have 

generated are useful and can be made available to a variety of stakeholders. 

This is something that I, and hopefully others with me, will continue to 

pursue from this moment onwards.   

  

 

NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Het overkoepelende thema van deze dissertatie is de rol van advies in 

politieke besluitvormingsprocessen. Het onderzoek richt zich in het 

bijzonder op interne advisering in het Europees Parlement (EP). De vraag 

die in dit kader onder de loep wordt genomen, is onder welke voorwaarden 

fractieadviseurs in het EP een politieke rol kunnen vervullen. De dissertatie 

beoogt inzicht te bieden in de voorbereiding van politieke besluitvorming. 

Een diepgaand en meer genuanceerd beeld van de totstandkoming van 

besluiten is fundamenteel voor een goed begrip van hoe 

onderhandelingsprocessen verlopen en compromissen gesloten worden. 

Deze processen vinden over het algemeen achter de schermen plaats, 

zonder publieke of politieke verantwoording. Bovendien kennen zij een hoog 

informeel gehalte, wat betekent dat zelfs interne belanghebbenden (de 

wetgevers en hun adviseurs) niet allemaal over dezelfde informatie 

beschikken. De dissertatie legt de interne dynamiek waar dit mee gepaard 

gaat bloot. Aangetoond wordt dat de voorbereidingen, getroffen door 

fractieadviseurs, de bouwstenen vormen voor de compromissen bereikt 

door de wetgevers.  

 

Het EP heeft zich de afgelopen decennia significant ontwikkeld in termen 

van politieke autoriteit en wetgevende machten. Sinds de inwerkingtreding 

van het Verdrag van Maastricht (2009) is het medewetgever op vrijwel alle 

beleidsterreinen. Deze uitbreiding van verantwoordelijkheden en invloed 

heeft gevolgen voor de interne organisatie. Vanuit een streven naar meer 

transparantie en het opbouwen van expertise op nieuwe beleidsterreinen, 

heeft de instelling zich recentelijk ingezet voor de verdere ontwikkeling en 

professionalisering van het administratieve ondersteuningsapparaat. In de 

voorbereiding van standpunten op wetgeving of beleid kunnen 

Europarlementariërs een beroep doen op drie interne adviesbronnen: (1) 
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het Secretariaat-Generaal dat ten dienste staat van de instelling als geheel, 

(2) de secretariaten van de verschillende transnationale fracties die de 

ideologische belangen van de fractie behartigen (3) de persoonlijke 

assistenten die zich voor de agenda van individuele Europarlementariërs 

inzetten. In de literatuur over het functioneren van het EP blijft de rol van 

fractieadviseurs onderbelicht en lag de focus tot nu toe op de andere twee 

bronnen van advies. EP-fracties staan centraal in het besluitvormingsproces 

omdat de interne structuren en de werkverdeling op basis van deze fracties 

bepaald worden. De verwachting was daarom dat fractieadviseurs in 

grotere mate dan andere adviseurs in het EP bijdragen aan de voorbereiding 

van politieke compromissen.  

 

De rol van het EP als medewetgever, alsmede het gebruik om de 

onderhandelingen tussen de EU-instellingen (in de zogenaamde trilogen) 

informeel te starten in een vroeg stadium, vergroten de relevantie van 

onderzoek naar de interne coördinatiemechanismes van het EP. De 

toegenomen inter-institutionele dialoog politiseert EU-besluitvorming maar 

gaat gepaard met zorgen over ‘achterkamertjespolitiek’ waarbij slechts een 

handvol Europarlementariërs is betrokken. De bevindingen van de 

dissertatie werpen licht op het coördinatieproces dat hieraan voorafgaat in 

het EP. 

 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is het in de eerste plaats 

nodig om ‘politiek advies’ te conceptualiseren, een fenomeen dat tot nu toe 

onderbelicht is gebleven in de literatuur. Hiertoe is een theoretisch kader 

ontwikkeld dat ‘politiek advies’ definieert als een gemengde ‘activiteitsfeer’ 

waarin administratieve en politieke functies overlappen en complementair 

zijn aan elkaar. De dissertatie bouwt voort op de theorieën van het sociaal 

constructivisme en de ‘logica van gepastheid’ (logic of appropriateness). 

Beargumenteerd wordt dat om wetgevers van geschikt advies te voorzien 

het onvermijdelijk is dat adviseurs een politieke bijdrage leveren. Voor het 

 

grootste deel van hun activiteiten opereren adviseurs niet op basis van 

expliciete instructies of input van de Europarlementariër (proactieve rol). 

Zij anticiperen de wensen en prioriteiten van de wetgever en beoordelen 

vervolgens zelf wat er nodig is om die te vervullen. Voortbouwend op 

bestaande theorieën over de interactie tussen politieke en niet-politieke 

actoren zijn vier categorieën van politiek advies ontwikkeld, die zich in de 

volgende vier rollen laten vertalen: (1) procesmanager (Process Manager), 

(2) informatiemanager (Information Manager), (3) beleidsexpert (Policy 

Expert) en (4) tussenpersoon (Broker).   

 

De empirische analyse is gebaseerd op een online enquête onder 

fractieadviseurs (N=99) en 30 interviews met (voormalig) betrokkenen bij 

het EP-besluitvormingsproces. De bevindingen laten zien dat 

fractieadviseurs in het EP bovengenoemde vier typen van advies verlenen. 

Het belang dat adviseurs aan een rol hechten, evenals de mate waarin zij 

een rol vervullen, hangt af van de fractie die zij vertegenwoordigen. Uit de 

resultaten zijn drie oriëntaties voor advies gedistilleerd. In de grote, 

mainstream fracties van de Christen-Democraten (EPP), Liberalen (ALDE) 

en Sociaal-Democraten (S&D) ligt de nadruk op het bemiddelen van interne 

compromissen aangezien deze fracties vele, verschillende nationale partijen 

verenigen (compromise-oriented approach). Bij de Groenen (Greens/EFA), 

en in mindere mate bij de Conservatieven (ECR) en de linkse fractie 

GUE/NGL, ligt de nadruk op het aanreiken van beleidsgerichte expertise 

aangezien de ideologische belangen binnen deze fracties redelijk 

overeenstemmen (policy-oriented approach). Procesbeheersing is het 

meest van belang bij fracties die gekenmerkt worden door een grote mate 

van autonomie van de nationale partijen en een zekere euroscepsis 

(procedure-oriented approach). Dit geldt voor de ECR, de rechtse fractie 

EFD en de linkse fractie GUE/NGL.  
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Het onderzoek toont verder aan dat de rol van fractieadviseurs in de 

onderhandelingen die binnen en tussen de EP-fracties plaatsvinden hen 

onderscheidt van andere interne adviseurs. Hoewel de Europarlementariër 

de uiteindelijke taakverdeling bepaalt, worden de volgende taken 

beschouwd als het exclusieve domein van de fractieadviseur: (i) signaleren 

en identificeren van potentieel conflicterende of inconsistente posities 

binnen de fractie (onderdeel van de procesmanager rol); (ii) afstemmen 

van standpunten binnen de fractie (interne tussenpersoon rol); en (iii) 

onderhandelen met de andere fracties (externe tussenpersoon rol). De 

rollen van informatiemanager en beleidsexpert kunnen daarentegen ook 

door medewerkers van het EP-secretariaat of door de persoonlijke 

assistenten van Europarlementariërs worden vervuld.  

 

De analyse demonstreert dat adviseurs alleen proactief gedrag kunnen 

vertonen mits zij in hun activiteiten de belangen en politieke agenda van 

de fractie nastreven. Onmisbare factoren voor het vervullen van een 

proactieve rol zijn een vertrouwensrelatie met de Europarlementariër en 

diens persoonlijke assistent en het vermogen om zich in de 

Europarlementariër te kunnen verplaatsen (politieke sensitiviteit). 

Daarnaast bepaalt de context in hoeverre proactief gedrag door adviseurs 

acceptabel is voor Europarlementariërs. Uit de bevindingen wordt 

geconcludeerd dat de parlementaire procedure, de fase van besluitvorming 

en de ervaring van Europarlementariërs beslissende indicatoren zijn voor 

de voorspelling van proactief gedrag door adviseurs.  

 

De proactieve rol is het meest omvangrijk gedurende de vroege fase van 

besluitvorming. De adviseurs hebben dan de meeste kans om de 

uitkomsten van politieke standpunten en compromissen vorm te geven. De 

mogelijkheden om initiatief te nemen worden minder naarmate een 

wetgevend voorstel de verschillende stappen van besluitvorming doorloopt. 

De bijdrage van de adviseur wordt dan beperkt door de politieke debatten 

 

die plaatsvinden binnen de fracties (reactieve rol). Ten slotte vervullen 

adviseurs ook taken die gebonden zijn aan strikte instructies van de 

Europarlementariër, vastgestelde procedures of mandaten (routine rol). 

Deze activiteiten hebben weinig of geen impact op de vormgeving van 

politieke standpunten. 
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