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Abstract.  

In deze masterthesis focus ik me voornamelijk op de invloedsuitoefening die 

lobbyverenigingen hadden op de Europese instellingen tijdens de onderhandelingen over het 

Anti-Counterfeiting Trade Agreement(ACTA). In de publieke opinie werd ACTA vooral 

voorgesteld als een strijd tussen langs de ene kant op winst beluste vertegenwoordigers van 

bedrijven en langs de andere kant de civil society. Ik denk dat dit te kort door de bocht gaat. 

Mijn onderzoek wil een sluitende verklaring geven voor de verwerping van ACTA door het 

Europees Parlement. Ik begin mijn onderzoek met een literatuuronderzoek dat een sluitende 

definitie voorziet van de nodige concepten om deze case te kunnen onderzoeken. Verder toont 

deze thesis aan welke rol de Europese Commissie had in de onderhandelingen op zowel het 

internationale als het Europese niveau. Via process-tracing en een historische analyse geef ik 

de invloed van lobbygroepen en vertegenwoordigers van de civil society op de Europese 

instellingen weer. Ik onderzoek hierbij de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het 

Europees Parlement. Als laatste punt in deze thesis kijk ik naar de historische relevantie van 

ACTA. Ik stel de vraag of de verwerping van ACTA door het Europees Parlement een 

invloed heeft op de manier waarop de Europese Unie omgaat met het onderhandelen van 

handelsverdragen.
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Lijst van afkortingen. 

ACTA: Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Voor meer informatie zie 2.d. 

EU: Europese Unie. 

ISP: Internet Service Provider.  
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1. Inleiding. 

De Europese Unie sluit handelsverdragen met zijn handelspartners waarbij de groei van de 

Europese economie, de versoepeling van de handel tussen de EU en zijn handelspartners, en 

het creëren van jobs de voornaamste doelstellingen zijn. Dit gebeurt op het niveau van de 

Europese Commissie en sinds de invoering van het verdrag van Lissabon onder het oog van 

het Europees Parlement. Deze niveaus stellen zich open voor lobby’s die niet altijd het 

algemeen belang voor ogen hebben. Lobbyen is een begrip dat vaak negatieve indrukken 

opwekt (Charrad, 2009, p. 19). Dit is onder andere te wijten aan de perceptie die rond het 

begrip hangt. Achterkamertjespolitiek, ondemocratisch en oneerlijk zijn veel gebruikte 

beschrijvingen door leken. Ook al is er in de gewone wereld weinig over bekend, binnen de 

academische wereld wordt er veel aandacht aan dit onderwerp besteed. De besprekingen en 

onderhandelingen rond handelsverdragen gebeuren ver van de Europese burger en in de 

meeste gevallen is er ook weinig directe weerslag op de gewone burger. Deze verdragen 

hebben eerder een invloed op de werking van bedrijven en staatsinstellingen. Voornamelijk 

gaat het hier over verdragen waarbij er afspraken worden vastgelegd waaraan bedrijven en 

staatsinstellingen zich moeten houden. Vaak komt dit neer op het vastleggen van 

maximumimportheffingen, productstandaarden en subsidieregels. Dit was niet het geval voor 

ACTA. Dit verdrag, kort voor “Anti-Counterfeiting Trade Agreement”, zou bij zijn uitvoering 

een enorme weerslag gehad hebben op de gemiddelde internetgebruiker. Het was de intentie 

om een nieuw privaat orgaan op te richten die de bevoegdheid had om overtredingen van het 

verdrag door particulieren op te sporen en te bestraffen en dit dus buiten de publieke 

rechtsorde (La Quadrature Du net, 2010). Hiermee handelde de Commissie niet alleen binnen 

zijn bevoegdheid op het gebied van handel maar ook op dat van justitie. ACTA kreeg veel 

kritiek omdat het onderhandeld was in de uiterste geheimhouding. Daarom leek het mij in het 

kader van mijn masterthesis, die geldt als het sluitstuk van mijn opleiding Master in de EU-

Studies, een goed idee om hier onderzoek naar te verrichten. Aangezien er een korte 

tijdspanne zit tussen de gebeurtenissen in het ACTA dossier en het schrijven en indienen van 

deze masterthesis, is er over dit onderwerp nog niet veel ander relevant onderzoek gebeurd. 

Dit is voor mij een extra reden om me aan dit onderzoek te wagen. Volgens mij is het 

belangrijk dat politiek-wetenschappelijk onderzoek zich ook bezighoudt met actuele 

gebeurtenissen en verschijnsels. De onderwerpen vrijheid van internet, intellectuele 

eigendomsrechten en transparantie van het Europese bestuursniveau zijn heel actuele 

onderwerpen. Deze masterthesis zal handelen over de besluitvormingsprocedure betreffende 

het ACTA verdrag. Dit is een case die nog niet onderzocht is binnen de politiek-
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wetenschappelijke literatuur. Ook al is ACTA uiteindelijk weggestemd door het Europees 

Parlement, toch zijn het thema en de kritieken op het verdrag brandend actueel. De vrees 

heerst bij critici dat de Europese Commissie ACTA wilt recycleren in volgende 

handelsverdragen (Moody, 2013). In deze masterthesis focus ik me voornamelijk op de 

invloedsuitoefening die lobbyverenigingen hadden op de Europese instellingen tijdens de 

onderhandelingen over het Anti-Counterfeiting Trade Agreement(ACTA). In de publieke 

opinie werd ACTA vooral voorgesteld als een strijd tussen langs de ene kant op winst beluste 

vertegenwoordigers van bedrijven en langs de andere kant de civil society. Ik denk dat dit te 

kort door de bocht gaat. Mijn onderzoek wil een sluitende verklaring geven voor de 

verwerping van ACTA door het Europees Parlement. Ik begin mijn onderzoek met een 

literatuuronderzoek dat een sluitende definitie voorziet van de nodige concepten om deze case 

te kunnen onderzoeken. Verder toont deze thesis aan welke rol de Europese Commissie had in 

de onderhandelingen op zowel het internationale als het Europese niveau. Via process-tracing 

en een historische analyse geef ik de invloed van lobbygroepen en vertegenwoordigers van de 

civil society op de Europese instellingen weer. Ik onderzoek hierbij de Europese Commissie, 

de Raad van Ministers en het Europees Parlement. Als laatste punt in deze thesis kijk ik naar 

de historische relevantie van ACTA. Ik stel de vraag of de verwerping van ACTA door het 

Europees Parlement een invloed heeft op de manier waarop de Europese Unie omgaat met het 

onderhandelen van handelsverdragen. 
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2. Theoretisch kader. 

2.a. Lobbyen. 

De term lobbyen is afkomstig van het Latijnse woord labium, wat ingangshal of lounge 

betekent (Charrad, 2009, p. 19). In het huidige Europese politieke klimaat worden 

beslissingen zoveel mogelijk vorm gegeven in de pre-parlementaire fase. Beyme definieert 

lobbyen als intensieve activiteiten die uitgevoerd worden door bedrijven, 

belangenverenigingen en sociale groepen binnen het politieke en bureaucratische systeem 

(1980). Van Schendelen voegt daaraan toe dat dit voornamelijk via communicatie gebeurt 

(1993). Hij stelt lobbyen voor als het informeel uitwisselen van informatie met openbare 

overheden en instellingen. Dit heeft als doel het vergroten van de beschikbare informatie voor 

de lobbyist en voor de groepen die hij vertegenwoordigt. Het uiteindelijke doel hiervan is de 

openbare wetgevende en uitvoerende instellingen hevig te kunnen beïnvloeden. De meest 

sluitende definitie is te vinden bij Koeppl. Bij hem betekent de term lobbyen het gepoogde of 

gelukte beïnvloeden van wetgevende of administratieve beslissingen van openbare overheden 

of instellingen door middel van geïnteresseerde vertegenwoordigers (2001, p. 71). Dit gebeurt 

door middel van communicatie en overtuiging en is gericht naar wetgevende of uitvoerende 

instellingen. Het begrip lobbyen heeft de laatste jaren negatieve connotaties gekregen 

(Charrad, 2009, p. 19). Zo wordt dit gezien als een oneerlijk voordeel voor diegenen die het 

kapitaal en de tijd hebben om permanente vertegenwoordiging te onderhouden. Dit wordt 

gezien als een uitholling van de democratie tegenover diegenen die dit niet kunnen. Andere 

auteurs zien lobbyen an sich niet als een negatief fenomeen. Zo ziet David Cronin het praten 

van milieuorganisaties, ngo's en mensenrechtenactivisten niet als negatief; “Waar we ons 

vooral over zorgen moeten maken is corperate lobbying, voor en door grote bedrijven. Deze 

mensen zetten zich niet bepaald in voor het algemeen belang. Voor hen gaat het enkel en 

alleen over winst. Daar slagen ze meestal ook in” (Vanoost, 2014). De notie van lobbyen is 

dus heel controversieel. Bedrijven slagen er in om via hun financiële middelen zichzelf van 

een toegang te verzekeren tot beleidsmakers, terwijl gewone burgers enkel om de zoveel jaar 

hun stem kunnen uitbrengen. Het is ook gemakkelijker om met enkele mensen, via een 

georganiseerde lobby, te overleggen dan om dit te doen met de gehele Europese populatie. 

Volgens Scharpf kan je lobbyen zien als een oplossing om het democratisch tekort van de 

Europese Unie te verkleinen (2000, p. 11). Scharpf’s model van democratische legitimiteit 

ziet een onderscheid tussen input en output legitimiteit. Input legitimiteit wordt gezien als de 

burgers die direct het besluitvormingsproces kunnen beïnvloeden. Output legitimiteit is de 

vergelijking tussen het gewenste resultaat van de beleidskeuze en de realiteit, via het stellen 
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van de vraag of het beleid wel zijn geplande doelen heeft bereikt (2000, p. 22). Volgens 

Charrad stelden onderzoekers dat de Europese Unie voornamelijk steunde op output 

legitimacy maar dat recenter onderzoek vooral gaat over imput legitimacy (2009, p. 30). 

Scharpf stelt echter wel dat in de Europese Unie er geen directe input legitimiteit bestaat. 

Burgers hebben geen directe kanalen om hun wensen en voorkeuren kenbaar te maken aan de 

Europese instellingen. Er zijn volgens hem wel twee kanalen van indirecte input legitimiteit: 

het parlementaire kanaal (unitary of parliamentarian access) en het particuliere kanaal 

(particular access). Het parlementaire kanaal is moeilijk te onderhouden in de Europese 

context omdat elk land maar een beperkt aantal Europese parlementairen heeft en deze een 

heel groot aantal kiezers vertegenwoordigen, veel meer dan nationale parlementsleden. Zo 

worden Belgische burgers in hun nationaal parlement vertegenwoordigd door 150 leden en 

beschikken ze in het Europees parlement over 22 verkozenen (vanaf de legislatuur 2014 - 

2019 zullen dit er 21 zijn). Sterker nog, Europese parlementsleden worden verkozen via een 

kiesstelsel dat werkt via proportionele representatie. Dit zorgt ervoor dat het niet duidelijk is 

wie een verkozene allemaal vertegenwoordigt. Dit proportioneel kiesstelsel staat in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld het kiesstelstel van de Verenigde Staten, waarbij er via een 

winner takes it all model duidelijk te zien is welke verkozenen welke deelgebieden of staten 

vertegenwoordigen (Quaker Council For European Affairs, 2012). Het Europees parlement is 

zich hier echter wel van bewust en probeert het mogelijk te maken voor burgers om 

rechtstreeks contact op te kunnen nemen met hun vertegenwoordigers. We zien dat dit echter 

weinig succes heeft. Dit systeem geeft namelijk geen toegang tot het besluitvormingsproces 

en wordt door de grote meerderheid van burgers niet gebruikt. In tegenstelling tot het systeem 

van parlementaire toegang is het framework van de Europese instellingen wel een goed kanaal 

om te werken met particuliere toegang (Scharpf, 2000, 18). Volgens Scharpf hebben 

belangenverenigingen binnen het speciale model van de Europese Unie een belangrijke rol te 

vervullen. Zij dienen als de hoeksteen van het democratisch legitimerende concept van de EU. 

De toegang die belangenverenigingen hebben tot het Europees uitvoerend en wetgevend 

proces dienen als een controlemechanisme, zodat de Europese wetgevende en uitvoerende 

instellingen niet indruisen tegen de wensen en voorkeuren van Europese burgers.  

Waarom spenderen bedrijven, ngo’s en belangenorganisaties een groot deel van hun 

financiële middelen aan lobbyen? “The main objective of European Affairs consultants, 

European associations and other lobbying professionals is to maintain a favorable regulatory 

environment for their organizations, members or clients (Lehmann, 2003, p. 5). Volgens 

Lehmann kan je vier verschillende soorten lobbywerk typeren. Allereerst is er service 
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functions, het proberen verwerven van specifieke en vaak exclusieve handelingen vanuit de 

wetgevende en uitvoerende organen. Dit omvat onder andere het verzekeren van een goede 

toegangsweg van de lobby tot de instellingen om informatie te kunnen vergaren. Ten tweede 

is er de klassieke lobbyende functie, waarbij een organisatie probeert het beslissingsproces te 

beïnvloeden van buiten de publieke instellingen. Dit gebeurt vooral via informele 

communicatie en is moeilijk te onderzoeken wegens het karakter van dit lobbywerk. Ten 

derde kan er ook invloed uitgeoefend worden op de wetgevende macht binnen de 

institutionele instellingen. Dit gebeurt door het geven van formeel advies of het actief 

meewerken aan het wetgevend proces. Vaak worden belanghebbende groepen actief 

betrokken in de besluitvorming omdat deze door hun ervaring in het veld een betere kennis 

hebben met betrekking tot het beleidsdomein. Ten laatste kunnen lobbygroepen ook helpen 

met het implementeren van het gemaakte beleid. Ze handelen dan als onderaannemingen van 

de beleidsvormende instellingen. Hierbij kunnen ze hun eigen accenten leggen en waken over 

de gevolgen van de manier waarop het beleid geïmplementeerd wordt. De eerste twee vormen 

handelen vooral uit het verkrijgen van een voordeel voor de lobbyist. De laatste twee vormen 

zijn erop gericht om het wetgevende en uitvoerende werk van de publieke instellingen te 

verlichten. De Europese Commissie nam in zijn Transparancy initiative Green Paper uit 

2006 zelf een standpunt in over de aanwezigheid van  lobbygroepen in Brussel (Charrad, 

2009, p. 57). Zo zien ze lobbyen als alle activiteiten die uitgevoerd worden met als doel het 

beïnvloeden van de beleidsbepalingen en besluitvormingsprocedures van de Europese 

instellingen (2006, p. 5). Vervolgens zijn lobbyisten personen die zulke activiteiten uitvoeren, 

werkende voor een verscheidenheid aan organisaties. Lowery nuanceert deze visie en stelt dat 

er ook andere redenen zijn waarom bedrijven, ngo’s en belangenverenigingen lobbyen (2007, 

p. 53). Deze interest groups lobbyen om in de verdeling van schaarse middelen een adequaat 

deel te kunnen reserveren voor hun organisatie. Het draait voor Lowery niet om beïnvloeding 

maar om het garanderen van het voortbestaan van de lobbyende organisatie. Hij omschrijft dit 

als volgt: “Much of lobbying is probably not about securing or blocking specific laws or 

regulations. It may well be about maintaining membership rolls or securing access from 

political elites on other issues the organization cares about or changing the salience and 

popularity of the issue over the long haul or blocking rival organizations from relying of a 

shared issue agenda, membership base, or patrons or any number of other goals, all of which 

help the organization survive” (2007, p. 53). Maar het verkrijgen van een persoonlijke 

toegangsweg tot het besluitvormingsproces leidt ook tot het beïnvloeden van het beleid. Het is 

namelijk via dit beleid dat de organisatie zijn overleven kan verzekeren. Waar hij zijn eigen 
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visie ziet als verschillend van de gebruikelijke visie op lobbyen, is zijn visie in mijn ogen 

eerder een verlengstuk van de traditionele visie. Door een persoonlijke band op te bouwen 

met de beleidsmaker en dus de toegangsweg voor gunstige ideeën te verzekeren zorgt de 

organisatie ervoor dat de beleidsmaker zich minder gunstig zal opstellen naar concurrenten. 

Hiermee creëert de organisatie een soort monopolie op het beïnvloeden van de beleidsmaker. 

Hierbij is het overleven van de organisatie gegarandeerd en worden zijn concurrenten 

benadeeld, wat strookt met de visie van Lowery. De organisatie doet dit door middel van het 

beïnvloeden van het beleid, wat strookt met de traditionele literatuur over lobbyen. 

2.b. Lobbyen op Europees niveau.  

Volgens Nollert bieden de Europese instellingen veel kansen aan interest groups om invloed 

uit te oefenen op het wetgevend en uitvoerend besluitvormingsproces (1997, p. 130). De 

Europese Unie is zich bewust van wat in de literatuur het democratisch tekort wordt genoemd. 

Dit begrip slaat op het gebrek aan democratische legitimiteit van de Europese Unie en haar 

instellingen en de ontoegankelijkheid voor de burger tot deze instellingen (Europa.nu, 2014). 

Dit probeert zij te verhelpen door de toegang tot het Europese niveau open te stellen aan 

interest groups. In haar White Paper on Governance stelt de Europese Commissie dat het 

nodig is om binnen het Europees wetgevend en uitvoerend kader de civil society te betrekken. 

In deze context wordt lobbyen gezien als de invloed van belangengroepen en kan het niet 

opgevat worden als een slechte zaak voor de democratie. Het is dus geen negatief fenomeen, 

maar een essentieel deel van het Europese besluitvormingsproces (Charrad, 2009 , p. 30). 

Belangengroepen vullen het representatieve vacuüm op het Europese niveau in en dragen op 

deze manier bij tot het verhogen van de efficiëntie van het Europese besluitvormingsproces 

(Coultrap, 1991, p. 129). Sommige auteurs stellen echter dat dit zijn doel mist en dat de 

toegang voor de gemiddelde Europese burger onvoldoende ontwikkeld is. Ze vragen hierbij 

aan de Europese Commissie om een nieuw paradigma rond burgerschap te ontwikkelen 

(Auvachez, 2007, p. 346). Vervolgens is het ook zo dat de aard van de Europese instellingen 

deze toegankelijk maakt voor lobbygroepen die invloed willen uitoefenen op het wetgevend 

proces. Hoewel het Europees Parlement bestaat uit een groot aantal leden afkomstig uit alle 

lidstaten van de Europese Unie, bevinden deze zich het grootste deel van het jaar in Brussel. 

Dit is tevens ook de plaats waar de Europese Commissie en de Europese Raad vergaderen. De 

Belgische hoofdstad is hierdoor het centrum van de Europese politiek, en dus ook het centrum 

voor al diegenen die willen wegen op de Europese wetgevende en uitvoerende machten. Zo 

bevonden er zich in 2005 meer dan 1500 lobbyisten in Brussel die verscheidene sectoren en 
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groepen vertegenwoordigden. Hierdoor kan Brussel gezien worden als een echte lobby planet 

(Charrad, 2009, p. 57). Hierboven werd al uitdrukkelijk gewezen op het belang van corperate 

lobbying. Dit is geen recent fenomeen, al hebben sommige auteurs dit verschijnsel de laatste 

jaren snel zien toenemen in Europa (Vanoost, 2014). “Als je het vandaag als 

Europarlementariër goed regelt, hoef je in Brussel nooit je eigen middag- of avondmaal te 

betalen”. Volgens toplobbyist Wytze Russchen zijn hoofdsteden afhankelijk geworden van 

Brussel en dus van het Europese beleid (Tromp, 2014). Het Europese niveau is dus heel 

belangrijk geworden. Voor bedrijven die invloed willen uitoefenen op de voor hun relevante 

beleidsdomeinen is het aan te raden dat ze dit doen op het Europees niveau. Hij stelt wel dat 

lobbygroepen vaak meer invloed krijgen toegewezen dan ze werkelijk hebben. Lobbyen is 

voor hem een eerlijk spel: “Je hebt hier Greenpeace en Amnesty en de milieubeweging, 

iedereen heeft de kans om zijn zegje te doen, de een heeft natuurlijk wat meer gewicht dan de 

ander, maar dat is aan de politicus om te bepalen“. Ten laatste zijn er politieke redenen 

waarom het Europese niveau zich openstelt voor belangengroepen. Zo maken alle 

parlementsleden deel uit van hun nationale politieke partijen, maar zitten deze in het 

Parlement niet volgens nationaliteit maar volgens ideologische of pragmatische fractie. Deze 

fracties bestaan dus uit verschillende Europese nationaliteiten waar bij de verschillende 

nationale partijen samen een coherent standpunt proberen in te nemen over de te behandelen 

wetsvoorstellen. Deze fractie en partij discipline is echter veel kleiner dan bij de nationale 

parlementen, wat het makkelijker maakt voor lobbygroepen om Europese parlementairen te 

overtuigen en te beïnvloeden. 

Lobbyen op Europees niveau is een multi-level strategie. De structuur van de Europese Unie 

zorgt ervoor dat bij elke beslissing en voor elk beleidsdomein de verschillende Europese 

instellingen moeten samenwerken. Wetsvoorstellen moeten dus door de verschillende 

Europese instellingen worden besproken en beoordeeld. Door dit gegeven is het mogelijk om 

het besluitvormingsproces in de Europese Unie op verschillende punten en manieren te 

beïnvloeden. Zo ziet Greenwood twee wegen qua beïnvloeding: nationaal en Europees (1997, 

p. 31). De nationale weg bestaat uit het proberen beïnvloeden van de nationale bevoegde 

minister of Europese parlementsleden die binnen de Europese Raad of het Europees 

Parlement een positie moeten innemen. Dit is een eerder indirecte en goedkope route 

aangezien dit ook kan vanuit het eigen land en er voor deze manier van lobbyen geen vaste 

zetel in Brussel vereist is. De Europese weg speelt zich wel af in Brussel en bestaat uit het 

lobbyen met alle ministers en parlementsleden die uit andere lidstaten komen. Om een zo 

groot mogelijke invloed te proberen uitoefenen worden vaak beide wegen door elkaar 
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gebruikt. De Europese Unie is een multi-level governance systeem wat er toe leidt dat het 

mogelijk is om elk level afzonderlijk te proberen beïnvloeden. De Europese Commissie speelt 

hierin een rol als formele en informele agendasetter. Ze verzamelt ideeën en ontwikkelt 

voorstellen en is hierin heel open voor input van buitenstaanders (Charrad, 2009, p. 66). 

Omdat de Commissie over gelimiteerde capaciteiten beschikt moet ze vertrouwen op private 

actoren om zich van de nodige informatie te voorzien (Mazey & Richardson, 2006, p. 257). 

De Europese Commissie is vooral op zoek naar technische informatie waarover private 

actoren beschikken door hun ervaring in het veld. Volgens Mazey en Richardson is het voor 

een lobbyist het gemakkelijkste om invloed uit te oefenen op dit niveau en dit liefst zo vroeg 

mogelijk in het besluitvormingsproces. Door zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces 

invloed uit te oefenen op de Europese Commissie kunnen lobbygroepen ook de agendasetting 

beïnvloeden. De commissie is in tegenstelling tot andere Europese instellingen niet op zoek 

naar politieke informatie of steun omdat deze niet rechtstreeks verkozen wordt (Broscheid & 

Coen, 2003, p. 170). Doordat deze instelling werkt met statutaire ambtenaren is het mogelijk 

voor lobbygroepen om met deze mensen een lange termijn relatie te ontwikkelen 

(Greenwood, 1997, p. 36). Het Europees Parlement is de tweede instelling waar uitvoerig 

wordt gelobbyd. Alle partijen en strekkingen staan open voor lobby’s, maar dit hangt 

natuurlijk ook af van hun politieke ideologie. Toch staan sommige partijen volgens 

onderzoeksjournalist David Cronin open voor contacten met lobbygroepen waar je het niet 

zou van verwachten (Vanoost, 2014). De meerderheid van de voorstellen van de Europese 

Commissie worden overgemaakt aan het Europees Parlement voor verdere discussie en om 

wijzigingen aan te brengen (Charrad, 2009, p. 67). Op deze manier is het mogelijk voor 

lobbyisten om hun amendementen door te geven aan een Europees parlementslid. Die haalt 

deze dan aan in de parlementaire besprekingen. Dit gebeurt ook best bij de eerste lezing 

omdat op dat moment één parlementslid genoeg is om een amendement in de parlementaire 

circulatie te brengen. Vooral de parlementairen aangesteld als rapporteur en schaduw-

rapporteur zijn van grote waarde voor lobbyisten omdat deze een belangrijke functie 

vervullen in het besluitvormingsproces. Hierbij geldt ook de regel dat hoe sneller in het 

besluitvormingsproces er invloed kan worden uitgeoefend op de bevoegde personen, hoe 

meer positieve gevolgen er aan dit lobbywerk kan worden toegedragen. Ook de medewerkers 

van de bevoegde parlementairen kunnen aangesproken worden, met als doel ze te overtuigen 

en zo de nodige amendementen en informatie naar de bevoegde parlementairen over te 

brengen. Parlementaire medewerkers bepalen immers in grote mate de agenda van 

parlementairen en helpen actief mee bij het voorbereidende werk van voorstellen tot 
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wetgeving. Aangezien het Europees Parlement voor de meeste beleidszaken in een co-

beslissingsprocedure zit samen met de Raad van Ministers, is het belangrijk voor 

lobbygroepen om ook deze Europese instelling te proberen beïnvloeden (Charrad, 2009, p. 

68). Dit is volgens Charrad de moeilijkste instelling om te proberen beïnvloeden. De staat van 

de voorstellen die de Raad van Ministers behandelt zijn vaak al ver gevorderd en zijn dus 

moeilijk beïnvloedbaar. Lobbyisten werken hierbij eerder via een nationale route, waarbij ze 

hun nationale ministers proberen te overhalen om amendementen op tafel te leggen binnen de 

Raad. Omdat veel werk in de Raad achter gesloten deuren gebeurt, en de Raad meestal via 

consensus beslist is het moeilijk voor de lobbyist om zijn invloed te meten. Ten laatste 

werken lobbygroepen er ook aan om indirect de Europese wetgevende instellingen te 

beïnvloeden (Charrad, 2009, p.69). Zo bestaan er in de Europese Unie ook verscheidene 

openbare raadgevende instellingen. Door deze instellingen, zoals het Europese Economisch 

en Sociaal Comité (EESC) en het Comité van de Europese Regio’s (COR), te overtuigen van 

de voor de lobbygroep gunstige voorstellen, kunnen deze daarna doorgegeven worden aan de 

wetgevende instellingen alsof deze voorstellen van de publieke instelling zelf kwamen. Een 

gouden regel voor lobbygroepen is dat zij zichzelf moeten opstellen als een grote bron van 

informatie.  

2.c. Invloed. 

Dahl stelt dat A invloed heeft op B als B iets anders doet dan dat hij zou gedaan hebben moest 

A er niet geweest zijn (Devos, 2006, p. 124). Volgens Devos spreekt Dahl hier over macht in 

plaats van invloed. In de politiek wetenschappelijke literatuur is er een grote onduidelijkheid 

over het verschil tussen macht en invloed. Volgens Etzioni betekent invloed het veranderen 

van de persoonlijke voorkeuren van de beïnvloede door diegene die invloed uitoefent (Devos, 

2006, p. 124). Belangrijk is hierbij het onderscheid met macht. Bij macht wordt de 

ondergeschikte gedwongen om handelingen te stellen. Bij invloed wil de ondergeschikte zelf 

deze handelingen uitvoeren. Peeters voegt hier aan toe dat er kan gesproken worden van 

invloed als zelfs maar een deel van de voorstellen van de vragende actor worden 

overgenomen (2001, p. 18). Ook als B geen idee heeft van de invloed die er op hem is 

uitgeoefend door A en als A er voor gezorgd heeft dat B bepaalde handelingen anders stelt 

dan dat hij zou gedaan hebben zonder de aanwezigheid van A, is er sprake van een 

beïnvloeding van A op B. Volgens sommige auteurs is er ook een gebrek aan machtsbronnen 

nodig om te kunnen spreken over invloed. Voorbeelden hiervan zijn een structureel 

sanctiemechanisme of een voorgeschiedenis van machtsuitoefening van A op B (Bachrach & 
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Baratz, 1963; Devos, 2006, pp. 124 – 128). Om invloed te onderzoeken is het nodig om drie 

zaken voor ogen te houden: bron, intentie en tijd (Kirkhart, 2000). Door de voorkeuren van de 

bron te vergelijken met deze van de beleidsmaker en de uitkomsten van de 

beslissingsprocedure, kan er gezien worden of de voorkeuren van de bron gedeeld worden 

door de beleidsmaker en deze omgezet worden in beleid. Als deze voorkeuren gedeeld 

werden voor er een beïnvloeding kon plaatsvinden, is er geen bewijs voor deze beïnvloeding. 

Als de voorkeuren van de beleidsmaker veranderd zijn, kan er sprake zijn van 

invloedsuitoefening, maar dit geeft nog geen sluitend bewijs. Het is immers mogelijk dat de 

voorkeuren van de beleidsmaker door andere factoren veranderd zijn. De bron moet tevens de 

intentie gehad hebben om de beleidsmaker te overtuigen om diens belangen te behartigen. 

Tenslotte moet er een mogelijkheid geweest zijn voor de bron om invloed uit te oefenen op de 

beleidsmaker. Hiervoor moet er zowel toegang zijn tot de beleidsmaker als de tijd om invloed 

te proberen uitoefenen. Als de bron geen toegang heeft tot de beleidsmaker kan er geen sprake 

zijn van een beïnvloeding van de bron op de beleidsmaker.  

2.d. ACTA. 

“The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) aims to combat the proliferation of 

counterfeit and pirated goods through enhanced international cooperation and more effective 

international enforcement” (Mercurio, 2012, p. 361). “ACTA is intended to strengthen 

protection of intellectual property rights through increased international cooperation, 

establishing best practices for enforcement, and strengthening the international legal 

framework against piracy of intellectual property” (Crook, 2011, p. 137). “Anti-

Counterfeiting Trade Agreement” is een verdrag met als doel het creëren van een nieuwe 

wereldwijde rechtsorde met betrekking tot het vrijwaren en beschermen van Intellectuele 

eigendomsrechten (EFF, 22 april 2014). De belangrijkste zaken in deze definities van ACTA 

zijn dat het gaat om het beschermen van intellectuele eigendomsrechten en dat dit moet 

gebeuren via nauwere internationale samenwerken. Mercurio ziet ACTA als een vervolg op 

het TRIPS verdrag binnen de WTO, die voor vele eigenaars van intellectuele 

eigendomsrechten niet ver genoeg ging omdat er veel toegevingen werden gedaan aan 

ontwikkelingslanden (2012, p. 363). Het beschermen van intellectuele eigendomsrechten is 

volgens Crook het beschermen van kennis en innovatie (2011, p. 137). Kennis en innovatie 

zijn altijd de drijvende krachten geweest achter economische ontwikkeling (Shapiro & Hasset, 

2005, p. 2). Natuurlijke grondstoffen zijn altijd al aanwezig geweest, maar het is enkel door 

innovatie en ontwikkeling dat deze konden gebruikt worden als economische producten. 
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Intellectuele eigendomsrechten bestaan om innovatie en ontwikkeling te steunen en te 

beschermen. Moest iedereen zomaar de ideeën kunnen overnemen van anderen, zou er weinig 

tot geen incentive zijn voor private actoren om in te zetten op innovatie en ontwikkeling. 

Wegens de grote economische waarde van economische innovaties en de intellectuele 

eigendom die deze innovaties mogelijk maken, is het niet verrassend dat deze vaak gestolen 

en gekopieerd worden (Shapiro & Hasset, 2005, p. 3). De Organisatie voor Economische 

Ontwikkeling (OECD) berekende dat het plegen van piraterij en het maken van 

namaakgoederen in 2005 zorgden voor een economisch verlies voor bedrijven van ongeveer 

638 miljard dollar of 458 miljard euro op jaarbasis. In sommige naties bestaat de grote 

meerderheid van verkochte software of muziekopnames uit versies geproduceerd in de 

illegaliteit. Meer dan 90 percent van de verkochte cd's in China zijn verkregen via piraterij en 

de software markt in Latijns-Amerika bestaat voor ongeveer 70 percent uit illegale software. 

Vooral de economie van de Verenigde Staten leidt hieronder omdat er in dit land een heel 

grote software en muziekindustrie aanwezig is. Het proberen vastleggen van regels op het 

namaken van goederen die afkomstig zijn uit iemands intellectuele eigendomsrechten kan 

gezien worden als beleid met een heel sterke economische impuls. Bij de bovenstaande cijfers 

moeten wel meteen wat kanttekeningen gemaakt worden. Ook al is piraterij geen fysieke 

diefstal - dit bestaat enkel uit het dupliceren van data - toch wordt dit gezien als een verloren 

transactie. Dit is een punt van discussie want niet iedereen die een cd illegaal kopieert of van 

het internet haalt zou deze kopen moest hij niet de mogelijkheid hebben om dit illegaal te 

verkrijgen. Het produceren van illegale cd’s houdt ook geen productiekost in voor legale 

muziekproducenten. Deze werd wel opgenomen in bovenstaande berekeningen. Sommige 

auteurs zien in ACTA een forum shift op het onderwerp van beschermen van intellectuele 

eigendomsrechten (Mercurio, 2012, p. 390). De WTO is door zijn grootte en de verschillen in 

ontwikkeling van zijn leden voor de onderhandelaars van ACTA niet meer het geschikte 

forum om een adequaat niveau van bescherming voor intellectuele eigendomsrechten te 

voorzien. ACTA wordt voornamelijk verdedigd door economische argumenten. Het verdrag 

zou instaan voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en zo economische 

groei, innovatie en ontwikkeling ondersteunen. Maar tegenstanders van ACTA stellen dat het 

verdrag eerder een rem zou zetten op innovatie en ontwikkeling omdat het verdrag dit zou 

ontraden (Ebels, 2012). Grote bedrijven kunnen via ACTA namelijk informatie verzamelen 

van hun kleinere concurrenten die in hun sector innovaties proberen te verwezenlijken en via 

een vage patentwetgeving in de Verenigde Staten zou dit leiden tot rechtslagen. ACTA is op 

deze manier volgens hem op maat gemaakt van grote bedrijven terwijl kleine bedrijven veel 
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middelen zouden moeten vrijmaken om zeker te zijn dat ze geen regels uit het verdrag 

overtreden. Ievdokymova maakt de vergelijking met het boek 1984 van George Orwell: 

“While the 'Big Brother' metaphor refers to the all-seeing eye of a totalitarian regime, in the 

copyright enforcement measures in cyberspace, it is to a considerable extent private interests 

that online surveillance benefits” (2013, p. 777). Onder het vage artikel 27(3) van het ACTA 

verdrag kunnen eigenaars van intellectuele eigendomsrechten in de huid kruipen van de 

totalitaire staat die zijn burgers bespiedt. Vakbondstopman Michael Dolan noemt het ACTA 

verdrag een verdrag waarbij bedrijven het internet willen transformeren in een internet op 

maat van de bedrijven (2014). Bedrijven missen volgens hem geloofwaardigheid. Hij ziet 

bedrijven als 'neoliberale krachten' die hun economische visie proberen te implementeren 

door middel van vrijhandelsverdragen in plaats van globale onderhandelingsplatvormen zoals 

de WTO. Dit wijst volgens hem op het gebrek aan een democratisch draagvlak.   

2.e. Korte geschiedenis. 

De geschiedenis van het “Anti-Counterfeiting Trade Agreement” start in 2006. 

Onderhandelaars van de Verenigde Staten zochten een globaal kader om intellectuele 

eigendomsrechten te kunnen vrijwaren, beschermen en afdwingen voor wereldwijde 

rechtsinstellingen (Schusterman, 2012). De onderhandelingen werden opgestart tussen de 

Verenigde Staten, Japan en verscheidene lidstaten van de Europese Unie (maar zonder het 

raadplegen van de officiële instellingen van de EU in de eerste fase van de onderhandelingen). 

Het meest opvallende hieraan is dat de onderhandelingen in het begin heel informeel 

verliepen en buiten alle internationale instellingen vielen, wat er toe leidde dat er geen 

aandacht aan werd besteed in de media. Sinds begin 2008 handelde ook de Europese 

Commissie mee als onderhandelde partij ten behoeve van de Europese Unie. De Europese 

Commissie stelde - als verdediging voor hun medewerking aan de onderhandelingen over 

ACTA - het beschermen van jobs, innovatie en creativiteit in Europa voorop, zonder dat dit 

verdrag de fundamentele rechten van het individu zou schaden (Ievdokymova, 2013, p. 760). 

In 2008 werd er informatie over de onderhandelingen openbaar gemaakt door Wikileaks 

waarin de notie stond dat het de intentie was van de onderhandelingspartners om een aparte 

internationale organisatie op te starten om het toekomstige ACTA akkoord af te dwingen 

(Schusterman, 2012). De geheimhouding werd in de Verenigde Staten gelegitimeerd met de 

stelling dat de anonimiteit van de onderhandelaars en de inhoud van de onderhandelingen van 

vitaal belang was voor de nationale en economische veiligheid van de VS. In 2009 werden de 

Amerikaanse onderhandelaars door middel van de Freedom of Information Act gedwongen 
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een lijst van de onderhandelaars betrokken bij de ACTA onderhandelingen openbaar te 

maken. Deze lijst bestond uit verscheidene verenigingen uit de muziek, film en software 

industrie (Love, 2009). In 2010 werd er vergaderd te Mexico om een concrete invulling van 

ACTA op papier te zetten. Deze onderhandelingen gebeurden in het geheim en de enige 

bronnen die hierover te vinden zijn, zijn lekken en getuigenissen van aanwezigen. Er zijn 

geen officiële mededelingen te vinden over deze fase van de onderhandelingen. Volgens 

gelekte informatie werden er handelingen ondernomen om te onderzoeken of het mogelijk 

was om “schadelijke sites”, waaronder Wikileaks en The Pirate Bay, te blokkeren op het 

niveau van de internet service providers (Schusterman, 2012). Verscheidene organisaties die 

ijveren voor privacy en internetvrijheid stelden meteen de vraag wat het verbieden van 

Wikileaks nog te maken had met het beschermen van intellectuele eigendomsrechten. Eind 

2010 werd de eerste versie van ACTA getekend door Australië, Canada, Japan, Marokko, 

Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Tot voor de uitgave van de 

verdragstekst werd dit dossier wereldwijd in amper 13 kranten weergegeven waaronder geen 

enkele Europese of Amerikaanse krant. In Januari 2012 werd het ACTA verdrag ondertekend 

door de Europese Unie en 22 van zijn lidstaten. Hierna braken in Europa in verscheidene 

steden grote protesten uit waarbij duizenden burgers hun stem lieten horen tegen het 

gemaakte ACTA akkoord (Ievdokymova, 2013, p. 778). De hackersorganisatie Anonymous 

hackte verscheidene overheidsinstellingen om zo druk uit te oefenen op de Europese 

overheden. Ook binnen het Europees Parlement groeide de kritiek op ACTA (European 

Parliament, 2012c). De Europese Commissie probeerde ACTA nog te redden door de 

stemming in het Europees Parlement uit te stellen en eerst het Europees Hof van Justitie het 

dossier te laten onderzoeken en te bekijken of dit in strijd was met de Europese wet 

(Euobserver, 2012). Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, zag dit als een 

ondemocratische stap, waarbij de Commissie het parlement probeert te omzeilen om over een 

onderwerp te debatteren waar het publiek veel waarde aan hecht (Mahony, 2012). In Juli 2012 

stemt het Europees Parlement tegen ACTA na wat het Parlement zelf stelt als “Parliament 

experienced unprecedented direct lobbying by thousands of EU citizens who called on it to 

reject ACTA, in street demonstrations, e-mails to MEPs and calls to their offices. Parliament 

also received a petition, signed by 2.8 million citizens worldwide, urging it to reject the 

agreement” (European Parliament, 2012b). Dit werd door ngo's en mensenrechtenactivisten 

gezien als een overwinning voor de status van fundamentele mensenrechten zoals het recht op 

privacy (Ievdokymova, 2013, p. 760). Vertegenwoordigers van de  film en muziek industrie 
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verloren hun zaak en uitten hun zorgen voor de toekomst in een wereld zonder ACTA en dus 

zonder een bescherming van hun rechten. 
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3. Actoren 

3.a. De Europese Commissie. 

De Europese Commissie is het uitvoerend orgaan van de Europese Unie en behartigt de 

belangen van de gehele unie en niet deze van de nationale lidstaten (Europese Commissie, 

2014). Deze instelling handelt onder andere als agenda-setter van de EU door middel van zijn 

bevoegdheid om wetsvoorstellen te leveren aan de Europese Raad en het Europees Parlement 

(Charrad, 2009, p. 66). De Europese Commissie is samengesteld uit 28 commissarissen 

waarvan elke lidstaat er één mag leveren. Op extern vlak stelt de Europese Commissie zich op 

als vertegenwoordiger van de Europese Unie. Aan de hand van deze bevoegdheid 

onderhandelt ze handelsverdragen met niet-Europese landen (Europese Commissie, 2014). De 

Belg Karel de Gucht, Europees commissaris voor handel, leidde sinds zijn aanstellingen in 

2009 de onderhandelingen over het ACTA verdrag in naam van de Europese Commissie. 

Omdat ACTA in de praktijk meer was dan enkel een handelsverdrag waren ook andere 

commissarissen aanwezig bij deze onderhandelingen. De Europese Commissie ziet de 

bescherming van de rechten van de Europese burgers als een topprioriteit. Hieronder valt ook 

het recht op privacy en de bescherming van data (Europese Commissie, 2012). Verder werkt 

de Europese Commissie aan het versterken van de Europese economie, het aantrekken van 

jobcreatie, het aantrekkelijker maken voor private ondernemingen om te investeren in Europa, 

en het voltooien van de open interne markt (Europese Commissie, 2006, p. 2).  Het is in dit 

licht dat de Europese Commissie werkt aan handelsverdragen met niet-Europese landen. 

ACTA  werd onderhandeld als een handelsverdrag, ook al ging dit verdrag over veel meer dan 

enkel handel.  

3.b. De Raad van Europa (Raad van Ministers).  

De Raad van Europa, ook de Raad van Ministers genoemd, is het Europees orgaan waarin alle 

nationale ministers van de lidstaten samenkomen (Raad van de Europese Unie, n.d). Dit 

orgaan maakt deel uit van de wetgevende macht van de Europese Unie. Ze behandelt 

wetsvoorstellen van de Europese Commissie, neemt deze aan of stelt amendementen op. 

Hierbij is de Raad van Ministers onderworpen aan de co-beslissingsprocedure waarbij ze deze 

beslissingen enkel kan nemen met de samenwerking van het Europees Parlement. Er bestaat 

niet zoiets als een algemeen gemeenschappelijk standpunt bij deze instelling. Bij 

besprekingen binnen deze instellingen zie je dat vooral nationale invloeden worden gevolgd 
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(Charrad, 2009, p. 71). De Raad komt samen in verschillende vormen, gebaseerd op het 

bevoegdheidsdomein van de te behandelende onderwerpen. 

3.c. Het Europees Parlement. 

Het Europees Parlement is een rechtstreeks verkozen wetgevende instelling (2014). Deze 

instelling is tevens de enige rechtstreeks verkozen Europese instelling. Het Europees 

Parlement bestaat uit 766 parlementariërs die uit de 28 verschillende lidstaten komen. Deze 

instelling zit in het systeem van co-beslissingsrecht samen met de Raad van Ministers. Ook al 

zijn deze parlementsleden verkozen binnen hun nationale lidstaten en moeten ze enkel 

politieke verantwoording afleggen binnen hun lidstaat, toch geven nationale drijfveren geen 

verklaring voor het stemgedrag van de Europese parlementariërs (Votewatch.eu, 2014). Leden 

van het Europees Parlement organiseren zich binnen het parlement in ideologische fracties. 

Het fractiestandpunt heeft een grote impact op het individueel stemgedrag van een Europees 

parlementslid. In de laatste legislatuur is de fractiecohesie toegenomen, wat er op termijn zal 

toe leiden dat Europese partijen en fracties nog meer macht zullen krijgen in de stemmingen 

in het Europees Parlement. Qua thematiek houdt het Europees Parlement zich vooral bezig 

met het uitbouwen van het Europees project, de bescherming van mensenrechten en het 

helpen van jonge democratieën door middel van onder andere het controleren van nationale 

verkiezingen in landen waar de democratie en de algemene rechten van de mens bedreigd 

worden. Naast zijn wetgevende functie zet het Europees Parlement er zich ook aan toe om de 

Europese uitvoerende macht, namelijk de commissie en de Europese Raad, aan controle te 

onderwerpen. Op het gebied van mensenrechten houdt het Europees Parlement geregeld 

debatten. De instelling kaart schendingen van de mensenrechten van zowel binnen als buiten 

de Europese Unie aan en probeert hier oplossingen voor te bedenken. In de laatste legislatuur 

is er veel aandacht gegaan naar de bescherming van privacy in een wereld die gekenmerkt 

wordt door een constante verandering en een open internet.  

3.d. Lobbygroepen.  

In de besprekingen over ACTA waren in zowel de originele wereldwijde multilaterale 

onderhandelingen als in de interne Europese besprekingen steeds invloeden op te merken uit 

lobbyorganisaties. In de multilaterale onderhandelingen werden verscheidene private actoren 

aangeduid als adviseurs. Deze kregen in tegenstelling tot het algemene publiek, de nationale 

parlementen en het Europees Parlement (op een kleine groep na) wel toegang tot de 

onderhandelingen. Het gaat hier om vertegenwoordigers van industrieën die er veel baat bij 
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hebben om een striktere naleving van intellectuele eigendomsrechten te kunnen afdwingen. 

Organisaties die in dit kamp vallen zijn onder andere Google, Business Software Alliance, 

Verizon, Ebay, Dell, Intell, Sony Pictures Entertainment, Time Warner, Motion Picture 

Association of America, Recording Association of America en de International Intellectual 

Property Alliance of IIPA (Love, 2009). Het gaat hier vooral over bedrijven en 

vertegenwoordigers van bedrijven. Ngo’s of vertegenwoordigers van de civil society kregen 

geen toegang tot deze onderhandelingen. Ook al vallen strikt gezien alle actoren die zich 

bezig houden met lobbyen onder de noemer van lobbygroepen, worden de onderhandelingen 

over ACTA gekenmerkt door een grote samenwerking met zogenaamde corporate lobbies 

(groeperingen die voornamelijk uit de bedrijfswereld komen). Hierdoor stel ik voor deze 

thesis lobbygroepen voor als enkel diegene die normaal onder de noemer corporate lobbying 

vallen. De lobbygroepen die zich opstellen als verdedigers van de civil society (ngo’s, 

consumentenorganisaties en belangenverenigingen die ijveren voor het beschermen van 

mensenrechten, voor het beschermen van een vrij internet en een democratischer Europa) zal 

ik in deze thesis aanduiden als de civil society. Het gaat misschien kort door de bocht om 

ACTA voor te stellen als een strijd van corporate lobbies (verder dus aangeduid onder de 

noemer lobbygroepen) tegen de civil society, maar dit is niet zo ver verwijderd van de 

werkelijkheid. Verder zijn bij de besprekingen op het Europees niveau ook andere 

lobbygroepen naar voor gekomen. Onder andere de International Trademark Association 

(INTA), de European Automobile Manufacturers Association (ACEA), de Belgische 

Enternainment Organisatie (BEA), De European Communities Trademark Association 

(ECTA), Sports Rights Owners Coalition (SROC), Toy Industries of Europe (TIE) en 

verscheidene nationale sectorspecifieke belangenverenigingen lanceerden open brieven om te 

pleiten voor de ratificatie van ACTA (Corporate Europe, 2012; International Trademark 

Association, 2012). Deze poging tot beïnvloeden van de Europese instellingen gebeurde 

vooral uit economische motieven (Schusterman, 2012; Cronin, 2014).  

3.e. Internetorganisaties, de ongeorganiseerde civil society. 

Als laatste actor wil ik een korte beschrijving geven van de verscheidene internetorganisaties 

die zich gedurende de voorbije jaren hebben gespecialiseerd in het tegenhouden van 

verdragen die de vrijheid van het internet in het gedrang zouden kunnen brengen. Deze 

hebben een belangrijke rol gespeeld in het organiseren van burgerprotesten, onder andere door 

het oprichten van gespecialiseerde internetsites die als doel hebben om zoveel mogelijk 

mensen te informeren over ACTA en deze mensen daarna aan te zetten tot het heft in eigen 
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handen nemen (StopACTA, 2012). Dit gebeurt op manieren die onder het klassiek lobbyen 

door de civil society vallen: brieven schrijven aan Europese parlementsleden, demonstreren en 

andere mensen proberen te overtuigen. Deze organisaties zijn vaak single issue organisaties 

die opgericht werden om ACTA te proberen tegenhouden. Maar ook gevestigde 

internetorganisaties (zowel legale als illegale) probeerden druk uit te oefenen op het Europees 

Parlement. Onder de legale organisaties vallen Electronic Frontier Foundation (EFF), 

Wikileaks, European Digital Rights (EDRI), Foundation for a Free Information Infrastructure 

(FFIA), Free software Foundation Europe (FSFE) en Oxfam (Macdonald, 2011).  Onder 

andere Anonymous kan geclassificeerd worden een illegale organisatie. Al is de organisatie 

op zich niet illegaal, haar acties zijn dat wel (Cheredar, 2012). Opvallend hierbij is het 

gebruik van publieke internetfora zoals Youtube en Reddit om mensen te proberen informeren 

en op te roepen om mee te helpen aan de verwerping van ACTA. Deze fora dienden als 

vervanging voor de traditionele media waarin ACTA amper aan bod kwam (Schusterman, 

2012). De reden waarom een belangrijk handelsverdrag als ACTA amper aan bod kwam in de 

Europese en Amerikaanse media is stof voor een ander onderzoek en zou ons te ver weg 

leiden van het onderwerp van deze masterproef. De reactie van deze ongeorganiseerde civil 

society is vergelijkbaar met deze op twee wetsvoorstellen die behandeld werden in het 

Amerikaanse congres. Het gaat hier over de Stop Online Piracy Act (SOPA) en de Protect IP 

act (PIPA). Deze verdragen hebben enkele gelijkenissen met ACTA. Alle drie de 

wetsvoorstellen zouden bij uitvoering een negatief effect gehad hebben op de internet vrijheid 

en zijn zonder veel weet van het grote publiek onderhandeld. Ook deze zijn na burgerprotest 

verworpen (Burke, 2013).  
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4. Methodologisch Kader. 

Inzicht krijgen in de manier waarop interest groups de Europese instellingen proberen te 

beïnvloeden is een moeilijke taak. Dit gebeurt vaak achter gesloten deuren of op informele 

wijze. Om hier beter zicht op te krijgen gebruik ik in dit onderzoek een techniek genaamd 

process-tracing. Omwille van de ingewikkelde manier waarop deze techniek wordt gebruikt 

in politiek-wetenschappelijk onderzoek, leek het mij aangewezen om deze eerst te 

verduidelijken aan de hand van politiek-wetenschappelijke literatuur.  

4.a. Process-tracing. 

Collier definieert dit als volgt: “Process-tracing is a fundamental tool of qualitative analysis, it 

is here defined as the systematic examination of diagnostic evidence selected and analyzed in 

light of research questions and hypotheses posed by the investigator” ( 2011, p. 1). Process-

tracing steunt op een uitgebreide descriptieve basis (Mahoney, 2010, p. 125). Door zo goed 

mogelijk de omstandigheden te beschrijven en deze op te nemen als variabelen is het mogelijk 

om hun invloed te meten. Process-tracing geeft ook veel aandacht aan de volgorde van de 

onderzochte momenten en de veranderingen die gebeuren in de onderzochte variabelen. 

Samengevat is het doel van de onderzoeker om via deze techniek te onderzoeken of een 

variabele X condities creëert om variabele Y als uitkomst te creëren (Wesleyan University, 

2011). In de praktijk betekent dit dat er ten eerste een specifieke gebeurtenis, aangeduid als X, 

heeft plaatsgevonden. Ten tweede heeft er een andere gebeurtenis, aangeduid als Y, 

plaatsgevonden, en dit na X. Ten derde is Y een gevolg van X (Mahoney, 2012, p. 572). Deze 

manier van onderzoek vereist het vinden van een empirische basis voor descriptieve en 

causale interferenties tussen variabelen. Process-tracing focust zich op het ontvouwen van 

gebeurtenissen over een tijdspanne, maar met de focus op het beschrijven van de staat van de 

onderzochte case op elk moment binnen die tijdspanne (Collier, 2011, p. 824).  De 

onderzoeksmethode kan op drie verschillende manieren gebruikt worden binnen het 

onderzoeksveld van deze masterthesis (Beach & Pendersen, 2013, p. 13). Allereerst moet er 

een onderscheid gemaakt worden tussen theory centric process-tracing en case centric 

process-tracing. Het eerste bestaat uit zowel theory testing als theory building. Theory testing 

laat de onderzoeker toe om een politiek-wetenschappelijke theorie te onderzoeken binnen een 

specifieke case. De onderzoeker maakt op basis van een theorie hypotheses die specifiek zijn 

voor de onderzochte case. Meer bepaald wordt er gekeken of een variabele X een causaal 

effect heeft op een andere variabele Y. Dit gebeurt niet rechtstreeks maar onrechtstreeks door 

actoren of gebeurtenissen. Dit wordt in de literatuur een mechanisme genoemd. Het is dus de 
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bedoeling om met theory testing process-tracing te onderzoeken of er zo’n mechanisme 

aanwezig is in een specifieke case en of dit werkte zoals de onderzoeker dit stelde in zijn 

hypothese. Theory building process-tracing daarentegen probeert een theorie te ontwikkelen 

die niet case-afhankelijk is. Steunend op empirisch materiaal probeert de onderzoeker om een 

relatie te vinden tussen een variabele X en een variabele Y. Vaak wordt dit gebruikt om een 

uitkomst (variabele Y) te verklaren door het zoeken naar welke gebeurtenissen, voorvallen of 

handelingen tot deze uitkomst hebben geleid. Het onderzoek begint bij het einde en probeert 

via backtracking een mogelijke variabele X te ontdekken (Beach & Pendersen, 2013, p. 16). 

Deze beïnvloeding van Y door X wordt een causaal proces genoemd (Mahoney, 2012, p. 

572). Case centric process-tracing geeft een alternatief aan onderzoekers die zich niet willen 

focussen op een theorie, maar eerder een verklaring willen geven voor een interessante en 

meestal historisch onverwachte uitkomst. Dit wordt in de literatuur met de term explaining 

outcome process-tracing aangeduid (Beach & Pendersen, 2013, p. 18). Het doel van deze 

techniek is een minimaal sluitende verklaring te geven voor een specifieke uitkomst van een 

alleenstaande case. Volgens Beach en Pendersen is het aan te raden om de gevonden en 

geteste theorie uit deze ene case te proberen extrapoleren naar een groter aantal cases en zo de 

aansporing te geven tot het ontwikkelen van nieuwe theorieën.  Deze techniek wordt vooral 

gebruikt bij cases waarin het moeilijk is voor de onderzoeker om de complexe causale 

mechanismen in zijn geheel vast te stellen. In deze masterproef zal ik gebruik maken van de 

case centric variant omdat het onderzoeken van deze case complex is en omdat het moeilijk is 

om sluitende informatie te gebruiken wegens de geheime aard van de onderhandelingen en 

besprekingen. 

4.b. Hoop test. 

Een hoop test stelt dat er een bepaald gegeven, een bewijs, een observatie van een causaal 

proces of CPO in de onderzochte case aanwezig moet zijn om de hypothese te bewijzen 

(Mahoney, 2012, p. 571). Het falen van een hoop test telt als bewijs om een hypothese te 

ontkrachten, maar het slagen van deze test heeft geen effect op het vertrouwen in de validiteit 

van de hypothese (Bennet, 2008, p. 267). Sommige auteurs stellen wel dat - als het gaat over 

een moeilijke hoop test - het slagen ervan steun kan geven aan de hypothese (Ragin, 2008). 

Een hoop test wordt moeilijker als je de slaagvereisten strakker maakt (Beach & Pendersen, 

2013, p. 102). Je kan hoop testen rangschikken van gemakkelijk naar moeilijk naargelang de 

frequentie waarmee de geobserveerde causale processen voorkomen bij gelijkaardige cases 

(Mahoney, 2012, p. 576). Is het geobserveerd causaal proces een vanzelfsprekendheid, dan is 
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de hoop test gemakkelijk en kan hij enkel hypothesen ontkrachten. Als het geobserveerd 

causaal proces amper of normaal niet voorkomt bij gelijkaardige cases, dan kan de hoop test 

wel dienen als bewijs voor een hypothese. Hoe moeilijker de test wordt, hoe minder cases er 

voor slagen en hoe meer steun ze kan geven aan de hypothese. De ‘hoop’ wordt dus kleiner 

om door te springen (Beach & Pendersen, 2013, p. 102). Toch wordt het aangeraden om deze 

techniek enkel te gebruiken om hypotheses te ontkrachten. “Passing a hoop test is necessary 

but not sufficient for the validity of a given hypothesis” (Bennet, 2008; Mahoney, 2012, p. 

574). Hoop tests stellen de volgende vraag: welke condities zijn er nodig opdat het 

mechanisme zou aanwezig zijn in de case? Hoop tests kijken niet enkel of het mechanisme 

aanwezig is, maar ook naar sporen van eerdere aanwezigheid. Als er geen sporen gevonden 

worden die zouden moeten aanwezig zijn indien het verwachte mechanisme aanwezig is, dan 

faalt de hoop test en wordt de hypothese verworpen (Mahoney, 2012, p. 575).  

4.c. Smoking gun tests 

Een smoking gun test kan gezien worden als het omgekeerde van een hoop test. Deze test stelt 

dat als een bewijsstuk, een specifiek causaal proces (CPO) aanwezig is in de case, de 

hypothese over validiteit beschikt. Als de test slaagt, geeft dit veel vertrouwen aan de 

hypothese. Het falen van een smoking gun test daarentegen zorgt er niet voor dat de hypothese 

ontkracht is. De ‘smoking gun’ is een noodzakelijke oorzaak die tot de geobserveerde 

uitkomst leidt. Maar de oorzaak - deze ‘smoking gun’ - is onbekend en moet dus gevonden 

worden (Mahoney, 2012, p. 576). Dit wordt vooral gebruikt om oorzaken aan te tonen die 

normaal niet het onderwerp zijn van analytisch onderzoek. Als de onderzoeker kan aantonen 

dat er sporen te vinden zijn die zonder twijfel afkomstig zijn van de ontbrekende oorzaak of 

uitkomst, dan kan deze veilig stellen dat deze oorzaak of uitkomst aanwezig was. Dit wordt 

vooral gebruikt om historische feiten te bewijzen aangezien deze veel sporen na laten.  

In dit onderzoek maak ik gebruik van case centric explaining outcome process-tracing. Dit 

maakt het mij mogelijk om de uitkomst in de onderhandelingen en ratificatie rond het ACTA 

verdrag te verklaren. Uit het literatuuroverzicht leren we dat de Europese Unie opereert via 

een systeem van multi-level governance. Dit zorgt er voor dat actoren die proberen invloed uit 

te oefenen op de Europese instellingen hiervoor verschillende routes en strategieën moeten 

gebruiken. Dit werd in de literatuur aangeduid als een multi-level strategie (Charrad, 2006, p. 

5). Door dit gegeven lijkt het best om de ACTA case op te splitsen in verschillende cases en 

de respectievelijke uitkomsten hier te gebruiken bij de analyse van de complete case. Zo splits 

ik de besprekingen over ACTA op in drie verschillende cases: de bespreking op het niveau 
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van de commissie, de bespreking op het niveau van de Raad van Ministers en tot slot de 

bespreking op het niveau van het Europees Parlement. Bij elk van deze mini-cases kijk ik naar 

de uitkomstpositie van de onderzochte Europese instelling. Welke factoren kunnen deze 

uitkomst verklaren? Omdat dit onderzoek verloopt in het kader van het onderzoek naar 

lobbyen in de Europese Unie, vertrek ik hierbij van de analyse van de beginposities van elke 

instelling en van de private actoren die hun medewerking hebben verleend aan de 

besprekingen op zowel het Internationale als het Europese niveau. Via process-tracing is het 

mogelijk om aan te tonen of deze private actoren geleid hebben tot de uitgangspositie 

waarvan de respectievelijke Europese instelling uitging in de interne besprekingen tussen de 

verschillende Europese instellingen. In het volgende deel zal ik voor elke case - dus voor elke 

instelling - hypotheses opstellen die ik vervolgens zal proberen bewijzen aan de hand van de 

verschillende soorten testen die ik hierboven heb weergegeven. Aangezien process-tracing 

veel weg heeft van een forensisch onderzoek baseer ik mijn bevindingen op wat in process-

tracing “bewijzen” worden genoemd (Beach & Pendersen, 2013, p. 77). Deze bewijzen 

bestaan uit interviews, position papers en andere documenten uitgegeven door de betrokken 

actoren binnen de onderhandelingen en besprekingen over ACTA. Als laatste punt in dit 

onderzoek zal ik kijken naar de historische relevantie van ACTA en dit door middel van de 

gevonden stellingen uit de analyse van de verschillende Europese instellingen.  

In het volgende stuk geef ik de algemene hypothesen die ik zal aannemen voor de 

afzonderlijke cases. De aard van process-tracing zorgt er voor dat ik binnen mijn onderzoek 

voor elke test sub-hypothesen moet opstellen. Deze dienen als kleinere stappen in het 

uiteindelijk bewijzen of ontkrachten van de algemene hypothesen die in het volgende stuk 

worden gegeven. De hoofdhypothese wordt in het volgende deel weergegeven aan de hand 

van de hoofdletter H. De kleinere sub-hypothesen worden aangeduid binnen het onderzoek 

met een kleine letter h. 
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5. Hypothesen. 

Om een correcte analyse te maken van de interne besprekingen over ACTA  binnen de 

Europese Unie is het nodig om dit in verschillende delen te splitsen. Ik heb hierbij gekozen 

om een splitsing te maken op basis van de Europese instellingen. Zo zal ik afzonderlijk de 

besprekingen in de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement 

bespreken. Deze zullen respectievelijk aangeduid worden als Case 1, 2 en 3. 

5.a. Case 1: De onderhandelingen over het ACTA verdrag en de uitgangspositie 

van de Europese Commissie.  

Uit het actoronderzoek kwam naar voor dat de Europese Commissie zich opstelt als een 

entiteit die een hoge waarde geeft aan privacy en data protection. Hiernaast voert zij ook een 

sterk economisch gericht programma uit dat als doel heeft om de jobcreatie en economische 

groei te stimuleren. Hoewel voorstanders van ACTA aantonen dat dit verdrag een positief 

economisch effect zal hebben op de Europese economie, stelt de commissie dat de 

economische beslissingen niet mogen raken aan de algemene rechten van de Europese burger. 

In het literatuuroverzicht werd aangetoond dat de invoering van het ACTA verdrag hier wel 

aan zou raken. Daaruit leid ik af dat de Europese Commissie een sterke invloed moet 

ondervonden hebben van andere actoren, en meerbepaald vanuit lobbygroepen, om zijn steun 

uit te kunnen spreken voor ACTA.  

H1: De Europese Commissie is sterk beïnvloed door lobbygroepen die ACTA wilden 

invoeren.                                                                                                                                    

H2: Uit H1 volgt dat de Europese Commissie zonder deze invloed geen steun zou hebben 

verleend aan het proberen aannemen van ACTA.  

5.b. Case 2: De bespreking over ACTA binnen de Raad van Ministers en de 

creatie van hun standpunt. 

In het actoronderzoek werd een korte samenvatting gegeven over de algemene aard en visie 

van de Raad van Ministers. Hieruit blijkt dat bij besprekingen in deze instelling voornamelijk 

nationale invloeden het stemverdrag verklaren. Deze instelling heeft ACTA unaniem 

goedgekeurd. Later in het ratificatieproces gaven verscheidene regeringen kritiek op ACTA. 

Ik stel hierbij de hypothese dat de nationale ministers onder druk van hun nationale 

parlementen en burgers hun standpunt hebben herzien. Vervolgens stel ik dat zowel de 
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nationale parlementen als burgers een invloed hadden op de herpositionering van de leden van 

de Raad van Ministers.  

H3: De leden van de Raad van Ministers hebben hun standpunt aangepast onder druk van 

nationale actoren.                                                                                                                                                                                                                                           

H4: De nationale parlementen hadden een invloed op de besprekingen over het ACTA 

verdrag binnen de Raad van Ministers door middel van het beïnvloeden van hun nationale 

minister.                                                                                                                                     

H5: Het burgerprotest tegen de ratificatie van het ACTA verdrag had een invloed op het 

stemgedrag van de nationale ministers binnen de Raad van Ministers.                                                                                                              

5.c. Case 3: Besprekingen van het ACTA dossier binnen het Europees Parlement 

en de invloed van lobbygroepen en burgers op het standpunt van deze Europese 

instelling.  

In het actoronderzoek wordt het Europees Parlement weergegeven als een democratisch 

verkozen instelling die verkozen wordt door de gehele Europese populatie. Uit onderzoek is 

gebleken dat bij debatten in het Europees Parlement nationale standpunten van secundaire 

aard zijn (Votewatch, 2014). Europese parlementariërs verenigen zich in fracties over de 

nationale grenzen heen en volgen in de eerste plaats hun ideologie en fractie in het zich 

positioneren binnen het Europees Parlement. Uit de literatuur over lobbyen op het Europees 

niveau is gebleken dat het Europees Parlement sterk benaderd wordt door lobbygroepen 

(Charrad, 2009). Zo kom ik tot de hypothese dat in de besprekingen over ACTA de leden van 

het Europees Parlement een sterke beïnvloeding hebben ervaren vanuit de lobbysector. Toch 

is het uiteindelijk het Europees Parlement geweest die ACTA heeft verworpen. Als verklaring 

hiervoor stel ik dat het Europees Parlement gevoelig was voor de invloed uit de hoek van de 

ongeorganiseerde en georganiseerde civil society. De aard van het Europees Parlement en de 

geheimhouding van de onderhandelingen hebben het niet toegelaten dat  Europese 

parlementsleden de gehele onderhandelingen rond ACTA hebben kunnen volgen. Uit de 

literatuur over lobbyen op het Europees niveau kwam naar voor dat het Europees Parlement 

veel te maken krijgt met lobbygroepen die hun voorstellen, meningen en amendementen 

proberen over te maken. Hieruit stel ik dat - in de bespreking van het ACTA verdrag binnen 

het Europees Parlement - Europese lobby’s een sterke invloed hebben proberen uit te oefenen 

op de Europese parlementsleden. Maar aangezien de leden van het Europees Parlement 
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rechtstreeks verkozen worden, stel ik als hypothese dat zij uit electorale redenen de mening 

van protesterende burgers hebben gevolgd, eerder dan deze van de Europese lobby’s.  

H6: Lobbygroepen hebben geprobeerd om een sterke invloed uit te oefenen op leden van het 

Europees Parlement met als doel de ratificatie van ACTA te verzekeren.                                                   

H7: Zowel de georganiseerde als de ongeorganiseerde Europese civil society heeft invloed 

proberen uitoefenen op leden van het Europees Parlement met als doel de verwerping van het 

ACTA verdrag.                                                                                                                                                                 

H8: Europese parlementsleden hebben uit electorale redenen ervoor gekozen om ACTA te 

verwerpen. Hieruit volgt dat de Europese parlementsleden gevoeliger waren voor de mening 

van Europese burgers dan voor deze van lobbygroepen.  

5.d. Historische relevantie. 

Als uit de voorgaande cases blijkt dat de geobserveerde uitkomst als exceptioneel kan 

bestempeld worden, is het nuttig om te kijken of er in verband met de Europese 

besluitvorming op het gebied van handelsverdragen kan gesproken worden van een post-

ACTA tijdperk. Heeft de verwerping van ACTA door het Europees Parlement een invloed 

achtergelaten op de manier waarop post-ACTA onderhandelingen worden gevoerd?   

H9: De Verwerping van het ACTA verdrag door het Europees Parlement heeft er toe geleid 

dat de Europese Commissie meer aandacht geeft aan de openbaarheid van informatie in 

verband met de onderhandelingen over handelsakkoorden.  
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6. Onderzoek. 

6.a. Case 1: De onderhandelingen over het ACTA verdrag en de uitgangspositie 

van de Europese Commissie.  

Bij het begin van het onderzoek over deze case moet een opsplitsing gemaakt worden in de 

tijdslijn van de onderhandelingen over ACTA. Ik maak hierbij de splitsing tussen de 

multilaterale onderhandelingen op het internationale niveau en de besprekingen van het 

uiteindelijke verdrag op het Europees niveau. Aangezien de Europese Commissie één van de 

onderhandelende partijen was op het internationale niveau, lijkt het me vanzelfsprekend dat 

de Commissie zich als de grootste verdediger van ACTA zal opstellen op het Europees 

niveau. Het zou contraproductief zijn indien de Commissie niet achter haar eigen akkoord 

waar ze vijf jaar lang aan onderhandeld heeft zou staan. Daarom kan er niet gesproken 

worden van invloed van lobby’s op het Europees niveau, toch niet ten overstaan van de 

Europese Commissie. Als de Europese Commissie beïnvloed is door lobbygroepen, dan moet 

dit gebeurd zijn op het internationale niveau. Het doel van dit stuk is een minimale verklaring 

te geven voor de positie van de Europese Commissie, namelijk dat zij ACTA hebben 

verdedigd binnen de Europese Unie.   

1. Volgens Kirkhart zijn er drie zaken nodig om te kunnen spreken van het uitoefenen van 

invloed (2000), namelijk bron, intentie en tijd. Het actoronderzoek stelde duidelijk welke de 

bronnen van deze invloedsuitoefening zijn, namelijk de bedrijven en belangenverenigingen 

die opgenomen werden in de lijst van adviseurs met betrekking tot de onderhandelingen over 

ACTA (Love, 2009). Vervolgens moet er een intentie aangetoond worden. Volgens de 

literatuur over lobbyen zullen belangenverenigingen zoveel mogelijk proberen te wegen op 

het beleid om hun overleven te garanderen (Lowery, 2007, p. 57). Omdat deze actoren 

handelden als adviseurs bestond hun functie er voornamelijk uit om zoveel mogelijk te wegen 

op het verdrag door het aanleveren van empirische informatie en inzichten vanuit het veld 

(Love, 2009 ; Schunderman, 2012). Zij zijn ook de partijen die het meest baten bij een betere 

bescherming van intellectuele eigendomsrechten omdat zij in de huidige situatie veel 

inkomsten, en dus winst, mislopen (European Commission, 2010b; International Trademark 

Association, 2012). Het laatste criterium dat vervuld moet worden om te kunnen spreken van 

een mogelijkheid tot het uitoefenen van invloed door lobby’s op de Europese Commissie is 

dat deze lobby’s toegang moeten hebben tot de commissie (Kirkhart, 2000). Dit kunnen we 

onderzoeken aan de hand van een gemakkelijke hoop test.  
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h: Kregen lobby’s toegang tot gesprekken met de Europese Commissie met als onderwerp de 

onderhandelingen over ACTA?  

Uit mijn bespreking van de geschiedenis van ACTA en het actoronderzoek - die beiden eerder 

aan bod kwamen in deze thesis - kwam het gegeven naar voor dat er een hele lijst van 

belangenverenigingen en bedrijven werden opgenomen in een lijst van adviseurs voor de 

onderhandelingen. Het bewijs hiervoor is dat deze lijst publiek werd gemaakt door de 

Amerikaanse onderhandelaars (Love, 2009). Deze ‘adviseurs’ kregen dus directe toegang tot 

alle onderhandelende partijen, en dus ook de Europese Commissie.  Hierdoor kregen zij de 

mogelijkheid om te wegen op de onderhandelingen en dus invloed uit te oefenen op de 

Europese Commissie om het uiteindelijke verdrag te verdedigen binnen de Europese Unie. De 

uitkomst van deze hoop test is dus positief, de hypothese wordt bevestigd, wat een klein 

beetje vertrouwen geeft aan de hoofdhypothese van deze case.  

2. Na het bevestigen van het bestaan van een toegangsweg van lobby’s tot de Europese 

Commissie, kan een smoking gun test uitgevoerd worden om sluitend bewijs te vinden voor 

onze hypothese. Dit kan het onderzoek rond deze case snel beëindigen. Door de officiële 

communicatie van de Europese Commissie te onderzoeken kan uitgemaakt worden welke 

argumenten zij geven als verdediging voor ACTA. Als de Europese Commissie bevestigt dat 

zij ACTA verdedigt in naam van de bedrijven en belangenverenigingen die handelden als 

adviseurs bij de onderhandelingen van ACTA, kan dit gezien worden als de smoking gun om 

mijn hypothese te bevestigen. Deze zou dan bewijzen dat de Europese Commissie sterk 

beïnvloed is door de bedrijven en belangenverenigingen die meewerkten aan ACTA.  

h: De Europese Commissie stelt dat ACTA moet worden geratificeerd om de belangen van de 

bedrijven en belangenverenigingen die opgenomen werden in de onderhandelingen over 

ACTA te dienen.  

De Europese Commissie verdedigt ACTA vooral met economische argumenten. Ze stelt dat 

Europa nood heeft aan een sterke regelgeving die erin slaagt de bescherming van intellectuele 

eigendomsrechten te garanderen: “Europe's economy can only remain competitive if it can 

rely on innovation, creativity, quality, and brand exclusivity. These are some of our main 

comparative advantages on the world market, and they are all protected by Intellectual 

Property Rights“ (European Commission, 2012a). ACTA wordt door de Europese Commissie 

voorgesteld als een verdrag die als doel heeft de internationale samenwerking tussen landen te 

versterken op het vlak van het beschermen en afdwingen van intellectuele eigendomsrechten. 
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Door de strijd op te voeren tegen piraterij en namaakgoederen wil de Commissie Europese 

jobs beschermen (European Commission, 2010b).  Er is dus geen bewijs van de gezochte 

smoking gun en hierdoor wordt bovenstaande hypothese verworpen. Deze test heeft geen 

invloed op het vertrouwen in de hoofdhypothese aangezien het hier gaat om een smoking gun 

test (Mahoney, 2012, p. 576).  

3. Etzioni stelt dat - om te kunnen spreken van invloed - A erin moet slagen om de 

voorkeuren van B te veranderen zodat B de voorkeur van A deelt (Devos, 2006, p. 124). 

Kirkhart wees erop dat we dit in de praktijk kunnen onderzoeken via het vergelijken van de 

voorkeuren van beide actoren (2000).  Om de voorkeuren van de Europese Commissie te 

achterhalen maak ik gebruik van beleidsdocumenten die zij heeft uitgegeven om haar agenda 

duidelijk te maken. De onderzochte lobbygroepen hebben hun voorkeuren duidelijk gemaakt 

in verschillende persberichten (Corporate Europe, 2012; International Trademark Association, 

2012). De Europese commissie heeft een duidelijke economische agenda (Europese 

Commissie, 2006). Het is mogelijk dat ACTA hierin perfect past, zonder dat er invloed moest 

uitgeoefend worden op de Europese Commissie door de onderzochte lobbygroepen. Dit 

onderzoek wordt gedaan aan de hand van een hoop test.  

h: De politieke agenda van de Europese Commissie geeft een sluitende verklaring voor hun 

uitgangspositie over ACTA. Het verdrag past hierdoor in haar politieke agenda en er was 

geen beïnvloeding nodig vanuit de partijen opgenomen in de lijst van adviseurs.   

Het actoronderzoek eerder in deze thesis gaf de volgende prioriteiten weer voor de Europese 

Commissie: het versterken van de Europese economie, het beschermen en creëren van 

Europese jobs, het realiseren van economische groei en verder werken aan de integratie van 

de interne markt (Europese Commissie, 2006, p. 2), en het beschermen van de rechten van de 

mens, met onder andere een sterke nadruk op de bescherming van privacy en persoonlijke 

data (Europese Commissie, 2012). De economische dimensie van het beleid van de Europese 

commissie was, in hun ogen, duidelijk aanwezig in het uiteindelijke ACTA verdrag 

(European Commission, 2012a; International Trademark Association, 2012). Andere auteurs 

stellen - in tegenstelling tot wat de Europese Commissie stelt - dat ACTA de Europese 

economie zou schaden omdat vooral grote ondernemingen, die vooral vanuit de Verenigde 

Staten opereren, gebruik zouden kunnen maken van de vaagheid van het afdwingmechanisme 

dat ACTA zou invoeren (La Quadrature Du Net, n.d.). Kleine en middelgrote ondernemingen, 

die zich vooral in Europa bevinden, zouden niet de financiële middelen hebben om zich in een 

legale strijd te kunnen verdedigen tegen grote ondernemingen en zouden zo moeten leven in 
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vrees dat hun innovaties de intellectuele eigendomsrechten van grote ondernemingen 

schenden. Grote ondernemingen kunnen zo een quasi oneindige stroom van patenten 

aanvragen, via de soepele patentwetgeving in de Verenigde Staten, die het moeilijk maakt 

voor kleine en middelgrote ondernemingen om te concurreren op het vlak van innovatie en 

ontwikkeling. Dus ook al geeft de Europese Commissie economische argumenten voor het 

invoeren van ACTA, deze zijn eerder van tel voor Amerikaanse dan voor Europese 

ondernemingen. Dit zijn ook dezelfde Amerikaanse ondernemingen die meewerkten aan de 

multilaterale onderhandelingen over ACTA.  Maar in de ogen van de Europese Commissie is 

ACTA dus te verdedigen als een goed verdrag die de Europese economie zal ondersteunen. In 

dit opzicht past ACTA wel in de economische politiek van de Europese Commissie. Maar 

ACTA strookt niet met andere punten die de Europese Commissie naar voor heeft geschoven 

in zijn algemeen programma. Zo waren de onderhandelingen over ACTA niet te rijmen met 

hun doelstelling om in te zetten op multilaterale handelsakkoorden via de WTO (Europese 

Commissie, 2006). De Commissie stelt wel dat ze ook inzet op bilaterale handelsakkoorden, 

maar dit om op termijn de WTO te versterken. Andere landen, die weigerden mee te 

onderhandelen over ACTA buiten de WTO, zagen niet in hoe dit de WTO kon versterken. 

Integendeel; opkomende landen zoals India, China en Brazilië veroordeelden de 

onderhandelaars, omdat deze erop gericht waren de WTO te ondermijnen door buiten deze 

instelling te onderhandelen (European Digital Rights, 2012). De Europese Commissie stelt 

zichzelf voor als de grootste verdediger van de Rechten van de Mens, waaronder het recht op 

privacy en de bescherming van persoonlijke data valt (Europese Commissie, 2012). Toch 

werd ACTA vooral aangevallen op de artikels die gevolgen hebben voor de bescherming van 

privacy en persoonlijke data (Moody, 2012a; Schusterman, 2012; StopACTA, 2012). De 

Europese Commissie probeerde in ontmoetingsmomenten met de civil society deze ervan te 

overtuigen dat ACTA geen gevolgen heeft voor de privacy van Europese burgers (European 

Commission, 2010b). De Europese Commissie was ervan overtuigd dat ACTA te rijmen was 

met zijn agenda op het gebied van zowel het beschermen van privacy als het realiseren van 

economische groei en het beschermen van Europese jobs. Dit bevestigt de hypothese van dit 

onderdeel. De politieke agenda van de Europese Commissie geeft een verklaring voor hun 

uitgangspositie over ACTA. Hiervoor was geen beïnvloeding nodig vanuit de actoren 

opgenomen in de lijst van adviseurs. Dit bewijst echter niet dat er geen sprake was van 

invloed. Het slagen van deze hoop test zorgt wel voor een aantasting van het  vertrouwen in 

de hoofdhypothese voor deze case.  
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4. Het resultaat van het vorige punt is niet gunstig voor de hoofdhypothese van deze case. Om 

een beter beeld te geven van de mogelijke beïnvloeding door de adviseurs die meewerkten 

aan de creatie van het ACTA verdrag op de Europese Commissie, is het nodig om een 

historische analyse te geven van de onderhandelingen aan de hand van de uitgebrachte 

persmedelingen van de verschillende partijen. Ook de gelekte informatie over wat er in elke 

stap van de onderhandelingen opgenomen werd in het verdrag, kan een beeld geven van de 

invloed van de aanwezige bedrijven en belangenvereniging. Omdat de Europese commissie 

ervan overtuigd is dat ACTA geen negatieve invloed zou hebben op de Europese 

privacywetgeving en de bescherming van persoonlijke data, zou het kunnen dat de Europese 

commissie zelf een invloed had op de onderhandelingen. De eerste drie jaar van de 

onderhandelingen worden gekenmerkt door een totale radiostilte tegenover het grote publiek 

(Schusterman, 2012). Enkel diegene die actief meewerken aan de onderhandelingen - dit 

omvat de afgevaardigden van de landen die betrokken zijn in de onderhandelingen, een 

delegatie van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, afgevaardigden van de Europese 

Commissie en de groep bedrijven, belangenverenigingen en andere lobbygroepen opgenomen 

in de lijst van adviseurs - hadden enige kennis van wat er op de onderhandelingstafel lag 

(Love, 2009). Naast een algemene draftversie die gelekt is door Wikileaks is hier geen harde 

informatie over te vinden (Pilieci, 2008). Bij deze gelekte versie valt onder andere de harde 

taal van de Amerikaanse delegatie op: “After the multi-lateral treaty’s scope and priorities are 

negotiated by the few countries invited to participate in the early discussions, ACTA’s text 

will be “locked” and other countries who are later “invited” to sign-on to the pact will not be 

able to re-negotiate its terms. It is claimed that signing-on to the trade agreement will be 

"voluntary", but few countries will have the muscle to refuse an “invitation” to join, once the 

rules have been set by the select few conducting the negotiations” (Wikileaks, 2008). Dit staat 

haaks op de multilaterale agenda die de Europese Commissie naar voor schuift (2012a). 

Wikileaks toonde ook aan dat de personen die deel uitmaken van de Amerikaanse delegatie, 

die tevens ook de leiders en de drijvende kracht achter de onderhandeling zijn, bij hun 

kiescampagne aanzienlijke bedragen hebben opgehaald bij Time Warner, Sony en Walt 

Disney corporation. Deze zijn ook opgenomen in de lijst van adviseurs (Love, 2009). Deze 

gelekte versie was bedoeld als een interne discussion paper (Pilieci, 2008). De 

onderhandelaars schuiven een aantal punten naar voren waarover onderhandeld moet worden. 

Dit zijn onder andere de totale samenwerking tussen de partijen op het gebied van het 

voorkomen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, het toelaten van uitvoerders van 

grenscontroles om goederen die mogelijks een inbreuk plegen op intellectuele 
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eigendomsrechten te vernietigen, en de invoering van criminele sancties tegen het overtreden 

van intellectuele eigendomsrechten voor commercieel of privaat gebruik. Opmerkelijk zijn de 

stukken over criminal enforcement en internet distribution and information technology 

(Wikileaks, 2008). Bij het eerste onderdeel is het de intentie om een systeem uit te werken 

waarbij lokale autoriteiten de bevoegdheid hebben om actief op zoek te gaan naar inbreuken 

op intellectuele eigendomsrechten, zonder de verplichting in te schrijven om zowel de 

onderzochte als de rechtshebber op de hoogte te houden. Bij het tweede wordt er gepland om 

een intensieve samenwerking af te dwingen tussen internet service providers (ISP) en de 

lokale autoriteiten, waarbij de ISP’s actief op zoek moeten gaan naar schendingen van 

intellectuele eigendomsrechten. Deze tekst handelde als starttekst voor de onderhandelingen 

en werd omschreven als een “godsgeschenk voor de entertainment industrie” (Cronin, 2014). 

Officiële communicatie was er enkel in de vorm van heel vage persberichten die niets meer 

waren dan intentieprocessen waar er vermeden werd om concrete maatregelen op te sommen 

(European Commission, 2012b). In 2009 wordt er via een persmededeling gesteld dat de 

Europese Commissie ijvert voor een hogere graad van transparantie voor de 

onderhandelingen (European Commission, 2009). Verder dan een lijst van onderwerpen die 

ter discussie staan komt men niet. Na de afronding van de tiende onderhandelingsronde op 10 

april 2010 werd er voor het eerst informatie toegankelijk gemaakt voor het grote publiek 

betreffende de inhoud van ACTA. Hierbij werd er vooral op gewezen wat er niet in stond 

(European Commission, 2010a). Zo is er geen sprake van een three strike procedure voor 

ISP’s, wat er op neer komt dat bij de derde inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht de 

toegang tot het internet zou worden afgesneden. Artikel 1 van het verdrag is veranderd van de 

originele positie waarbij ACTA zou gelden als het hoogste verdrag op het gebied van de 

bescherming en afdwinging van intellectuele eigendomsrechten, naar een positie waarbij 

ACTA ondergeschikt blijft aan de WTO en het TRIPS verdrag en enkel mag gezien worden 

als een aanvulling op deze eerdere verdragen. Ook is de toelating weggenomen voor 

grenscontroles om de persoonlijke bagage en persoonlijke elektronische apparaten, zoals 

laptops en tablets, te onderzoeken voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Deze 

punten zijn een reactie op de kritiek die er gekomen is uit civiele en academische hoek (La 

Quadrature Du net, 2010, Schusterman, 2012). Deze kritiek is er gekomen naar aanleiding 

van de eerste gelekte versies van het verdrag. Het is opvallend dat in het eerste publieke 

statement vooral veel aandacht geschonken wordt aan het ontkrachten van stellingen die 

gemaakt zijn op basis van documenten die normaal niet mochten worden bekendgemaakt. Dit 

toont aan dat er met de kritiek rekening is gehouden, iets wat kan toegeschreven worden aan 
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de Europese Commissie. Het is zij die via eerdere gesprekken met de Europese civil society 

erop gewezen is dat ACTA slecht zou ontvangen worden in de Europese publieke opinie. 

Deze gesprekken waren de enige momenten waarop de voorlopige documenten van de 

onderhandelingen op legale wijze toegankelijk werden gemaakt. De aanwezigen werden wel 

verplicht om een non disclosure verklaring te ondertekenen. Ook het volgende joint 

statement, gemaakt na de elfde ronde in de onderhandelingen, hield zich vooral bezig met het 

uitleggen van wat er niet in ACTA stond (European Commission, 2010c). In de laatste fase 

van de onderhandelingen zien we dat ook andere onderhandelende partijen een poging 

ondernamen om meer publieke steun te vergaren voor ACTA. Dit deden de Verenigde Staten 

en Japan in de vorm van informele ontmoetingsmomenten met ngo’s en andere stakeholders 

(European Commission, 2010d). De Europese Commissie stelde voor om ook de 

onderhandelingsdocumenten openbaar te maken, maar dat werd verworpen door de andere 

onderhandelingspartners (European Commission, 2010a). De Europese Commissie heeft er 

wel op gewezen dat zij ervoor gezorgd hebben dat de uiteindelijke tekst openbaar is geworden 

(Lee, 2012). Dit impliceert dat het de intentie was om ook het uiteindelijke verdrag geheim te 

houden tot het geratificeerd was. Hiermee zou de Europese Commissie nooit kunnen akkoord 

gegaan zijn als zij haar beloften tegenover zowel de Europese civil society als tegenover het 

Europees Parlement niet wou verbreken (European Commission, 2010a). Als we de 

uiteindelijke tekst van het ACTA verdrag vergelijken met zijn eerdere versies zien we dat de 

algemene taal veel voorzichtiger is geworden. Zo is er de invoering van een 

proportionaliteitsbeginsel dat stelt dat genomen acties in het kader van het voorkomen van 

inbreuken op intellectuele eigendomsrechten niet onredelijk mogen zijn. (European 

Commission, 2010
 
e, pp. 9 - 10). Wel blijft de grote nadruk op het invoeren van een financieel 

compensatiemechanisme dat heel gunstig is voor eigenaars van intellectuele 

eigendomsrechten. Ook het mechanisme waarbij lokale autoriteiten actief op zoek moeten 

gaan naar inbreuken op intellectuele eigendomsrechten blijft bewaard. Maar de invoering van 

het eerder gestelde proportionaliteitsbeginsel zorgt wel voor een rem op de manier waarop de 

lokale autoriteiten dit kunnen doen. We zien dat in het uiteindelijke ACTA document heel 

voorzichtig met privacy wordt omgegaan.  

Hieruit is af te leiden dat de Europese Commissie zich ook binnen de onderhandelingen 

opstelde als de verdediger van privacy. Ze probeerde om meer transparantie aan de 

onderhandelingen toe te voegen, maar naast het openbaar maken van het uiteindelijke verdrag 

is dat niet gelukt (European Commission, 2010). In punt 3 werd aangetoond dat het 

uiteindelijke verdrag te verzoenen is met de economische agenda van de Commissie, en dat 
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deze erop wijst dat ACTA geen negatieve gevolgen had voor de Europese wetgeving, de 

privacy van de Europese burger of de bescherming van persoonlijke data. Hoewel de 

onderhandelingen vooral gedragen werden door de Amerikaanse delegatie, die gefinancierd 

werd door sommige bedrijven die in de lijst van adviseurs opgenomen werden, is de Europese 

Commissie erin geslaagd om in haar opzicht de Europese wetten rond privacy en de 

bescherming van persoonlijke gegevens te vrijwaren. Sterker nog, zij heeft actief kunnen 

wegen op de onderhandelingen om de meest stuitende passages te veranderen. Dus de 

hoofdhypothese die gesteld werden aan het begin van deze case is verworpen.  

H1: De Europese Commissie is sterk beïnvloed door verschillende lobby’s die ACTA wilden 

invoeren.   

 Deze hypothese wordt aan de hand van de gevonden gegevens verworpen. Omdat H2 

uit H1 volgt en H1 is verworpen, wordt ook H2 verworpen. 

 H2: Uit H1 volgt dat de Europese Commissie zonder deze invloed geen steun zou hebben 

verleend aan het proberen aannemen van het ACTA verdrag. 

 Deze hypothese wordt aan de hand van de gevonden gegevens verworpen. 
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6.b. Case 2: De bespreking over het ACTA verdrag binnen de Raad van 

Ministers en de creatie van hun standpunt. 

Net zoals bij Case 1 begint dit onderzoek met het onderzoeken van de drie voorwaarden voor 

invloedsuitoefening van Kirkhart (2000). Allereerst de tijdsdimensie: hadden lobbygroepen 

toegang tot de Raad van Ministers om deze te overtuigen een gunstig standpunt in te nemen 

tegenover de ratificatie van ACTA? Dit kunnen we opnieuw testen via een hoop test. 

h: Lobbygroepen konden bij de besprekingen van ACTA op het Europees niveau beschikken 

over een toegang tot de leden van de Raad van Ministers om deze te proberen beïnvloeden.  

Uit de documenten aangeleverd door de Raad van Ministers zien we dat zowel lobbygroepen 

als de Europese civil society niet kunnen beschikken over toegang tot deze instelling. ACTA 

werd door de Raad van Ministers goedgekeurd op de vergadering van 15 en 16 december 

2011. Dit was een bijeenkomst van de Raad van Ministers in het kader van landbouw en 

visserij (European Council, 2011). Bij het slot van de vergadering werd ACTA goedgekeurd 

en daarmee doorgeschoven naar het Europees Parlement. Dit gebeurde zonder aankondiging, 

en sommige auteurs stellen in vraag waarom een handelsverdrag dat niets te maken heeft met 

landbouw of visserij gestemd wordt op een vergadering in het kader van landbouw en visserij 

(Moody, 2011; Levine, 2011, p. 835). Deze snelle goedkeuringsprocedure maakte het 

onmogelijk voor lobbygroepen van welke aard dan ook, bedrijven of ngo’s, om een mogelijke 

invloed uit te oefenen op de leden van de Raad van Ministers. Wel zien we dat er 

verschillende ministers, die niet in de samenstelling van de Raad zaten (zie het 

actoronderzoek voor de verschillende samenstellingen van de Raad), hun stem lieten horen 

tegen de ratificatie van ACTA toen deze in het Europees parlement werd besproken. Zo stelde 

de Slovaakse bevoegde minister - Slovakije is één van de vijf lidstaten die op dat moment 

ACTA nog niet hadden ondertekend - dat hij en zijn partij niet zouden meewerken aan de 

ratificatie van ACTA. De partij stelde het volgende: “We have serious concerns that ACTA 

constraints basic human rights like the freedom of individual or the right to privacy. In case 

these concerns are confirmed, the SaS party will not support the approval of this agreement by 

the government neither the ratification in the parliament” (Euractiv, 2012). De Sloveense 

ambassadeur die ACTA ondertekende verontschuldigde zich voor zijn medewerkingen aan de 

ratificatie van ACTA in de Sloveense media (Meyer, 2012). Ze stelde dat ze ACTA had 

ondertekend uit desinteresse, ze stond er niet bij stil welke gevolgen het ondertekenen van 

ACTA zou teweegbrengen. In Roemenië gaf de regering toe dat ze het betreurd dat haar 

vertegenwoordiger ACTA had ondertekend (Euractiv, 2012). Donald Tusk, de premier van 
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Polen, ging zelf nog een stap verder en schortte de nationale ratificatie van ACTA op (Meyer, 

2012). Polen had op dat moment ACTA al ondertekend op het internationaal vlak en de eerste 

minister had drie dagen voor de opschorting ACTA nog verdedigd in de Poolse media. Zijn 

verandering van standpunt kwam er volgens Meyer na zware protesten in verschillende 

Poolse steden.  We kunnen hieruit concluderen dat de burgerprotesten en de onrust die er 

heerste in de Europese civil society wel een invloed heeft gehad op de leden van de Raad van 

Ministers en de Europese regeringshoofden. Dit gebeurde echter na de goedkeuring van het 

verdrag binnen deze instelling en had geen implicaties voor de besprekingen op het niveau 

van deze instelling. Hierdoor is het dus onmogelijk om de eerder gestelde hypothesen te 

bewijzen sinds er geen mogelijkheid was voor de verschillende actoren om invloed uit te 

oefenen op het stemgedrag van de leden van de Raad van Ministers. De opgestelde hoop test 

faalt, wat de hypothesen in deze case verwerpt.  

H3: De leden van de Raad van Ministers hebben hun standpunt aangepast onder druk van 

nationale actoren.                                                                                                                                                                                                                                           

H4: De nationale parlementen hadden een invloed op de besprekingen over het ACTA 

verdrag binnen de Raad van Ministers door middel van het beïnvloeden van hun nationale 

minister.                                                                                                                                     

H5: Het burgerprotest tegen de ratificatie van het ACTA verdrag had een invloed op het 

stemgedrag van de nationale ministers binnen de Raad van Ministers.             

=> De gevonden gegevens verwerpen deze hypothese. Alle hypotheses gaan er van uit dat 

actoren hun invloed konden uitoefenen op de Raad van Ministers. Dit was niet mogelijk door 

het gebrek aan de tijdsdimensie.                                                                                            
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6.c. Case 3: Besprekingen van ACTA binnen het Europees Parlement en de 

invloed van lobbygroepen en burgers op het standpunt van deze Europese 

instelling. 

1.  Opnieuw beginnen we het onderzoek in deze case met het analyseren van de criteria van 

Kirkhart (2000). De bron blijft hetzelfde als deze in case 1 dus het is niet aangewezen om dit 

opnieuw te analyseren. Volgens de literatuur over lobbyen zullen belangenverenigingen 

zoveel mogelijk proberen te wegen op het beleid om hun overleven te garanderen (Lowery, 

2007, p. 57). Naast de literatuur geven ook documenten afgeleverd door de verschillende 

lobbygroepen een bewijs van hun intentie om zoveel mogelijk Europese parlementsleden te 

overtuigen om voor ACTA te stemmen.  Aan de hand van deze documenten stel ik een 

smoking gun test op om hypothese 6 te proberen verifiëren. Als deze documenten een bewijs 

geven van het proberen beïnvloeden van de leden van het Europees parlement, dan geldt dit 

als een smoking gun in deze casestudie. 

H6: Lobbygroepen hebben geprobeerd om een sterke invloed uit te oefenen op de leden van 

het Europees Parlement om ACTA geratificeerd te krijgen.   

Ook kunnen de onderzochte documenten een bewijs zijn voor de hypothese dat lobbygroepen 

toegang kregen tot de leden van het Europees parlement tijdens de besprekingen over ACTA 

in het Europees Parlement. Dit wordt getest aan de hand van een hooptest. 

h: Lobbygroepen kregen toegang tot de leden van het Europees parlement tijdens de 

besprekingen over het ACTA verdrag in het Europees Parlement. 

Het bewijsmateriaal voor deze hypothese was gemakkelijk te vinden. Corporate Europe 

stuurde brieven naar elk lid van het Europees Parlement waarin hun argumenten voor de 

ratificatie van ACTA te vinden waren (2012). Deze brief werd ondertekend door meer dan 70 

belangenverenigingen die in hun ogen meer dan duizend Europese bedrijven 

vertegenwoordigen. Een andere lobbygroep, Policy Action, schreef een brief aan de voorzitter 

van het Europese Parlement om de ratificatieprocedure te versnellen (Horten, 2011). Op dit 

moment werd er vanuit het Europees parlement een vraag gesteld aan het Europese Hof van 

Justitie of ACTA strijdig was met de Europese wetgeving. Volgens Policy Action was er geen 

tijd om te wachten op deze uitspraak en was een spoedige ratificatie nodig om zo de Europese 

en Amerikaanse economie te versterken. “While we welcome the prerogatives in IP and trade 

matters conferred to the European Parliament under the new Treaty, we are concerned that the 

procedure of seeking an Opinion from the ECJ will substantially delay the final adoption and 
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implementation of ACTA and weaken the position of the EU vis-à-vis its international trading 

partners as a leader in proposing and supporting effective enforcement of intellectual property 

rights globally” (Ernesto, 2011). Deze zachte officiële formele vorm van lobbyen werd 

volgens getuigen ook gecombineerd met een hele harde informele campagne vanuit de 

lobbywereld om leden van het Europees Parlement te overtuigen om ACTA te ratificeren. 

Zelf een toplobbyist als Wytze Russchen schrok van de harde lobbycampagne rond ACTA. 

“Ik heb nog nooit meegemaakt dat lobbyisten naar een schoolplein gingen om de kinderen 

van besluitvormers, hoge ambtenaren en parlementariërs, bang te maken: als je papa 

vervelend blijft doen, komen we bij jou terug” (Tromp, 2014). De intentie die te vinden is in 

de brieven die verstuurd zijn door lobbygroepen naar de leden van het Europees Parlement, is 

de smoking gun die ons toelaat om deze hypothesen te bevestigen. Tevens geldt dit ook als 

bewijs voor het slagen van de hoop test, lobbygroepen hebben toegang tot de leden van het 

Europees parlement.  

H6: Lobbygroepen hebben geprobeerd om een sterke invloed uit te oefenen op de leden van 

het Europees Parlement om ACTA geratificeerd te krijgen.  

 Deze hypothese wordt aan de hand van de gevonden gegevens bevestigd.  

 

2.  Ook om de beïnvloeding van het Parlement door de civil society te onderzoeken moeten 

eerst de criteria van Kirkhart vervuld worden (2000). Het grote aantal burgerprotesten omtrent 

dit kader geven een bewijs dat het de intentie was van deze burgers om een invloed uit te 

oefenen op de leden van het Europees Parlement. Op verschillende internetfora zoals Youtube 

en Reddit, en op specifieke sites, werden bezoekers opgeroepen om hun steun te geven aan 

het groeiende protest door onder andere berichten te sturen naar hun Europese 

vertegenwoordigers in het Europees Parlement, en om zoveel mogelijk andere mensen ervan 

te overtuigen om hun stem aan het protest toe te voegen (Euractiv, 2012; StopACTA, 2012; 

Schunderman, 2012; Ritholtz, 2012). Onderstaande afbeelding afkomstig van Euractiv toont 

aan hoe wijdverspreid het protest was in Europa. Op deze afbeelding stelt elke pin een optocht 

voor, mensen konden zich via het internet inschrijven om mee te protesteren. 
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Bij deze protesten gold de straat als toegangsweg tot de leden van het Europees Parlement. 

Tevens zijn er volgens Charrad ook vertegenwoordigers van de civil society gevestigd in 

Brussel (2009, p. 66). Deze zijn opgenomen in het charter van lobbyisten binnen het Europees 

Parlement en krijgen hierdoor ook toegang tot de Europese parlementsleden. Deze 

burgerprotesten bewijzen dat de Europese civil society, zowel de ongeorganiseerde als de 

georganiseerde, geprobeerd heeft om invloed uit te oefenen op de leden van het Europees 

Parlement om zo deze ACTA te laten verwerpen. Ook het Europees Parlement gaf aan dat de 

ongeorganiseerde Europese civil society een voorheen ongekende toewijding toonde aan het 

proberen overtuigen van Europese parlementsleden. “While debating whether to give its 

consent to ACTA, Parliament experienced unprecedented direct lobbying by thousands of EU 

citizens who called on it to reject ACTA, in street demonstrations, e-mails to MEPs and calls 

to their offices. Parliament also received a petition, signed by 2.8 million citizens worldwide, 

urging it to reject the agreement” (European Parliament,  2012a). 

H7: Zowel de georganiseerde als de ongeorganiseerde Europese civil society heeft invloed 

proberen uitoefenen op de leden van het Europese Parlement met als doel de verwerping van 

het ACTA verdrag.  

 Deze hypothese wordt aan de hand van de gevonden gegevens bevestigd.  

 

3.  Uit de twee voorgaande punten werd bewezen dat zowel lobbygroepen als de Europese 

civil society beschikken over de intentie om de Europese parlementsleden te beïnvloeden om 

hun standpunt te delen over ACTA en dat ze toegang hadden tot deze parlementsleden. Een 

historische analyse kan volgens mij de bewijzen leveren om aan te tonen dat de leden van het 

Europees Parlement uit electorale redenen besloten hebben om ACTA te verwerpen. Het 
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voordeel van een historische analyse is dat de uitkomst van de geschiedenis bekend is. ACTA 

is op 4 juli 2012 verworpen door het Europese Parlement (European Parliament, 2012a). De 

eerste resolutie die het Europees Parlement opstelde betreffende de ACTA onderhandelingen 

steunde de Europese Commissie in de redenen dat deze laatste naar voor had geschoven om 

ACTA te onderhandelen (European Parliament, 2008). Twee jaar later, op 9 maart 2010, 

keurde het Europees Parlement met een overgrote meerderheid van zijn leden een resolutie 

goed die de Europese Commissie opriep om verder te gaan met de onderhandelingen over 

ACTA (European Parliament, 2010a). Ze stelde hierin dat de Commissie dit moest doen om 

zo intellectuele eigendomsrechten van Europese bedrijven beter te kunnen beschermen. Het 

Europees Parlement gaf wel zijn zorgen weer over het gebrek aan transparantie van de 

onderhandelingen en riep de Europese Commissie op om erover te waken dat ACTA niet in 

strijd zou zijn met de Europese wetten betreffende privacy en de bescherming van 

persoonlijke gegevens. Later dat jaar, op 24 november 2010, probeerden de Europese 

sociaaldemocraten en groenen het Europees Parlement een resolutie te laten aannemen 

waarbij er hevige kritiek geuit werd op de uitkomst van de internationale onderhandelingen 

(European Parliament, 2010b). Het Europees Parlement is niet bevoegd om ACTA 

rechtstreeks te amenderen, zij kan enkel via resoluties haar intenties tonen aan de Europese 

Commissie en hopen dat deze hier gehoor aan geeft. Bij een voorstel tot ratificatie van een 

handelsverdrag in het Europees Parlement kan deze dit enkel aannemen, verwerpen of 

uitstellen om eerst extra informatie te verzamelen of debatten over de zaak te voeren. De 

bovenstaande resolutie werd verworpen door een nipte meerderheid van de stemmen 

(Votewatch, 2010).  Het Europees Parlement nam wel een andere resolutie aan die steun gaf 

aan de Europese Commissie, waarin het parlement de noodzakelijkheid van ACTA 

onderstreepte maar ook de Europese Commissie opriep om zoveel mogelijk onduidelijkheden 

uit het verdrag weg te werken of te verduidelijken (European Parliament, 2010c). Uit de 

gegevens van Votewatch kunnen we ook afleiden dat er voor de verschillende resoluties in het 

ACTA dossier een hechte partijdiscipline geldt. Enkel ongeveer 1 op 15 van de Europese 

parlementsleden wordt hierbij door Votewatch aangeduid als een rebel (2010). Voor 2011 

leek het er dus op dat het Europees Parlement de ratificatie van ACTA zou accepteren. Het 

Europees Parlement stelde zich wel vragen bij de effecten op privacy en de bescherming van 

persoonlijke gegevens maar deze zouden volgens de Europese Commissie niet in gevaar zijn 

door ACTA (European Commission, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2010e; European 

Parliament, 2010a, 2010c). In 2011 begon het Europees Parlement met de interne debatten 

over ACTA. Dit werd in de Europese Unie sterk opgevolgd door zowel lobbygroepen en 
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leden van de civil society als door opiniemakers en ongeruste burgers (Corporate Europe, 

2012; La Quadrature du Net, 2010; Ritholtz, 2012; Taylor, 2012). In tussentijd werd ACTA 

klaargemaakt voor nationale ratificatie in de verschillende lidstaten. Dit werd voor het 

Europees Parlement opgevolgd door een aangestelde rapporteur, voor ACTA was dat de 

Fransman Kader Arif. Deze nam ontslag in het voorjaar van 2012 nadat protesten uitbraken in 

Oost-Europa tegen de ratificatie van ACTA (Lee, 2012). Hij stelde dat ACTA het toonbeeld 

was van een ondemocratisch onderhandelingsproces: "I condemn the whole process which led 

to the signature of this agreement: no consultation of the civil society, lack of transparency 

since the beginning of negotiations, repeated delays of the signature of the text without any 

explanation given, reject of Parliament's recommendations as given in several resolutions of 

our assembly". Zijn opvolger, de Brit David Martin, riep in zijn rapport het Europees 

Parlement op om ACTA te verwerpen (European Parliament, 2012c, pp. 6 -7). Hij kwam tot 

de conclusie dat - hoewel ACTA zou leiden tot een betere bescherming van intellectuele 

eigendomsrechten die de Europese economie zouden stimuleren - de vaagheid van de teksten 

een reëel en groot gevaar betekenen voor de burgerlijke rechten en vrijheden van Europese 

burgers. De rapporteur hoopt wel dat de Europese Commissie de verwerping van ACTA 

aanvaardt en dit ziet als een signaal om nieuwe onderhandelingen op te stellen waarin er meer 

rekening gehouden wordt met de zorgen van het Europees Parlement en de Europese civil 

society. Op het moment dat Kader Arif zijn ontslag gaf en David Martin zijn verslag opstelde, 

hadden de nationale overheden van hun twee lidstaten ACTA wel al ondertekend. Enkel 

Polen, Slovakije, Duitsland, Bulgarije en Tsjechië hadden op dit moment in de besprekingen 

ACTA nog niet ondertekend (Taylor, 2012). De Europese Commissie probeerde ACTA nog 

te redden door actief mee te debatteren in het Europees Parlement en zich open te stellen voor 

parlementaire vragen (De Gucht, 2012; Taylor, 2012). Op 21 juni 2012 stelde het 

handelscomité van het Europees Parlement (INTA, niet te verwarren met de European 

Trademark Association) met 19 van de 31 stemmen een resolutie op om het Europees 

Parlement ACTA te doen verwerpen (Ermert, 2012). Zij volgden hierbij het voorstel van 

rapporteur David Martin en het voorbeeld van vier andere comités van het Europees 

Parlement. Deze waren het comité betreffende internationale ontwikkeling, het comité 

betreffende burgerlijke vrijheden, het comité betreffende legale zaken en het comité 

betreffende industrie, onderzoek en energie (European Parliament, 2012c; Palmedo, 2012). 

Martin Schulz, Europees parlementsvoorzitter, stelde tijdens de besprekingen dat de 

voordelen die ACTA levert aan eigenaars van intellectuele eigendomsrechten niet opwegen 

tegen de nadelen voor de rechten van de Europese burger (Taylor, 2012). Het was op dit 
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moment in de onderhandelingen dat het Europees Parlement te maken kreeg met zowel de 

lobbygroepen zoals in punt 1 van dit hoofdstuk beschreven als met de massa aan berichten en 

protesten vanuit de Europese civil society en Europese burgers. Op 4 juli 2012 hakte het 

Europees Parlement de knoop door en verwierp het ACTA met een grote meerderheid van 

zijn leden (European Parliament, 2012a). De rapporteur gaf aan dat ACTA verworpen werd 

omdat het te vaag was. Hij hoopte aanvankelijk dat het Europees Parlement enkel zou 

beslissen om ACTA terug naar de onderhandelingstafel te sturen, maar ACTA werd in zijn 

geheel verworpen (European Parliament, 2012a, European Parliament, 2012c). Martin Schulz, 

de voorzitter van het Europese Parlement, stelde dat de beslissing om ACTA te verwerpen er 

kwam na een lang debat met de civil society, bedrijven, nationale parlementen en andere 

stakeholders (European Parliament, 2012b). Volgens hem was een stem tegen ACTA geen 

stem tegen de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, maar wel een stem tegen de 

vaagheid van het uiteindelijke akkoord, wat tot misbruik zou kunnen leiden, en tegen de 

manier waarop ACTA onderhandeld is. Door deze vaagheid maakte de Europese publieke 

opinie zich zorgen over wat de impact van het verdrag zou zijn op consumentenbescherming 

en privacy in het algemeen, op innovatie en op de vrije toegang en verspreiding van 

informatie. Doorheen de reacties van deze figuren lopen verschillende rode draden. Allereerst 

steunen ze nieuwe legislatieve voorstellen om te komen tot een betere bescherming van 

intellectuele eigendomsrechten. Ten tweede wijzen ze erop dat ACTA verworpen is omdat het 

verdrag te vaag was, wat misbruiken zou veroorzaken die afbreuk zouden doen aan de 

vrijheden en rechten van de Europese Burgers. Ten derde wijzen ze erop dat ACTA geen 

publiek draagvlak had en het ondemocratisch zou geweest zijn om ACTA goed te keuren. 

Deze laatste reden kan gezien worden als een electorale reden, maar dit is volgens hen niet de 

enige reden waarom ACTA is verworpen. Ik zie dit anders. In 2010, voordat het debat 

beïnvloed werd door de kritieken en protesten uit de civil society, had ACTA binnen het 

Europees Parlement de steun van een kleine meerderheid (European Parliament, 2010b). Het 

is pas na het losbarsten van de burgerprotesten dat er een meerderheid binnen het Europees 

Parlement is gevormd tegen ACTA. Ook de grootte van de meerderheid (493 stemden tegen 

ACTA, amper 39 stemden tegen) toont aan dat veel leden van het Europees Parlement een 

krachtig signaal wilden geven aan de Europese publieke opinie, namelijk dat zij de Europese 

bevolking vertegenwoordigen. Hoewel de electorale reden inderdaad niet de enige reden is 

waarom ACTA is verworpen, heeft het wel bij vele leden van het Europees Parlement ervoor 

gezorgd dat het argument dat ACTA een gevaar was voor de rechten en vrijheden van de 

Europese burger sterker door gewogen heeft bij hun uiteindelijke beslissing om al dan niet 
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voor ACTA te stemmen. We zien trouwens ook dat bij de Duitse verkiezingen het ACTA 

dossier er voor gezorgd heeft dat de Duitse Piratenpartij doorgebroken is in het Duitse 

parlement (Masnick, 2012). Hoewel electorale redenen dus niet volledig kunnen verklaren 

waarom het Europees Parlement ACTA heeft verworpen zijn ze wel een deel van de oorzaak. 

De hypothese an-sich wordt hierdoor wel verworpen, omdat deze uitsloot dat er ook andere 

redenen waren waarom het Europees Parlement ACTA heeft verworpen, maar toch leverde dit 

onderzoek bewijsmateriaal op voor een deel van de hypothese.  

H8: Europese parlementsleden hebben om electorale redenen gekozen om ACTA te 

verwerpen, hieruit volgt dat Europese parlementsleden gevoeliger waren voor de mening van 

Europese burgers dan voor deze van lobbygroepen.  

 Ook al leveren bovenstaande gegevens bewijs voor een deel van de hypothese, toch is 

deze te nauw opgesteld en door bovenstaande gegevens ontkracht. 

Een betere stelling die het bovenstaande bewijsmateriaal in rekening houdt is:  

H8: Het stemgedrag van Europese parlementsleden binnen het Europees Parlement 

betreffende de verwerping van ACTA kan voor een deel worden verklaard aan de hand van 

electorale redenen.  

 

6.d. Historische relevantie. 

Als laatste punt in dit onderzoek wil ik kijken of het ACTA dossier historische waarde heeft. 

Is er sprake van een post-ACTA Europese Unie? In een eerdere paragraaf heb ik bewijs 

weergegeven voor de hypothese dat het protest van de ongeorganiseerde civil society een 

sterke invloed heeft gehad op de uiteindelijke beslissing van het Europees Parlement. Deze 

ongeorganiseerde civil society maakte in grote mate gebruik van het internet om zich te 

informeren en zich uiteindelijk te organiseren (Castells, 2012). Dit is een fenomeen dat we 

ook zien in de revoluties in de Arabische wereld en de Occupy beweging in de Westerse 

wereld. Door het gebrek aan transparantie in verband met de onderhandelingen waren 

internetbronnen, en dan voornamelijk lekken en opiniestukken, de grootste bron van 

informatie. Dit kan om verschillende redenen enkel een recent fenomeen zijn. Allereerst is het 

aantal gezinnen dat toegang heeft tot internet spectaculair toegenomen over de laatste 10 jaar. 

In 2005 hadden 42 percent van de Europese burgers toegang tot internet, terwijl dit in 2014 78 

percent bedraagt (ITU, 2014). Daarop volgend hebben de belangrijkste internetfora zich pas 

de laatste 10 jaar kunnen ontwikkelen. Zo bestaat Reddit sinds 2011, Youtube sinds 2005 en 
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Wikileaks sinds 2006. Deze openbare fora voelden zich als geheel ook bedreigd door ACTA, 

en waren ook stakeholders in dit dossier, wat hun een extra incentive geeft om protesten te 

organiseren. Zo zagen we dat bij de protesten tegen SOPA en PIPA, een soort ACTA maar 

enkel voor de inwoners van de Verenigde Staten, Google en Wikipedia een dag staakten tegen 

de invoering van deze wetsvoorstellen (Thompson, 2012). Hieruit kunnen we afleiden dat het 

soort protest dat we hebben meegemaakt in het ACTA dossier, nooit eerder hadden kunnen 

voorgekomen zijn in voorgaande onderhandelingen. Verder was het de eerste keer dat het 

Europees Parlement zijn bevoegdheid gebruikte om een handelsverdrag te verwerpen 

(European Parliament, 2012a; Ermert, 2012). De voorzitter van het Europese Parlement, 

Martin Schulz, stelt dat het publiek debat over ACTA het bewijs is dat er kan gesproken 

worden van een Europese publieke opinie die de nationale staatsgrenzen overschrijdt: “All 

over Europe, people were engaged in protests and debates. The mobilization of public opinion 

was unprecedented” (European Parliament, 2012b). Dit toont aan dat het Europese publieke 

debat over ACTA als historisch wordt aanzien door het Europees Parlement, en dat deze 

instelling zich opstelt als de verdediger van de Europese publieke opinie. Ook al was de 

Europese Commissie niet tevreden met de verwerping van ACTA, toch zag ook zij een 

positieve evolutie voor de democratie in het feit dat mensen zich online verenigden om zo 

invloed uit te oefenen op hun vertegenwoordigers: “Thousands of people are willing to protest 

against rules which they see as constraining the openness and innovation of the internet” 

(Fox, 2012).  

Welke effecten kan dit hebben op toekomstige handelsverdragen? Het Europees parlement 

stelde dat het gebrek aan transparantie één van de voornaamste redenen was voor de 

verwerping van het ACTA verdrag (European Parliament, 2012b; European Parliament, 

2012c). Ook de Europese ombudsman riep de Europese Commissie op om lessen te leren uit 

ACTA en te ijveren voor meer transparantie in de onderhandelingen over het Trans-Atlantisch 

Handelsverdrag (TTIP) (O'Reilly, 2014). Hoewel de Europese Commissie probeerde om de 

onderhandelingen rond ACTA meer in de openbaarheid te brengen, roept de Europese 

ombudsman op om bij de onderhandelingen rond TTIP hier meer nadruk op te leggen en er 

een breekpunt van te maken tegenover de Amerikaanse onderhandelaars (European 

Commission, 2010; O'Reilly, 2014). Het Europees Parlement heeft er alleszins haar lessen uit 

getrokken en heeft geweigerd om een non-disclosure agreement te ondertekenen met 

betrekking tot de informatie die zij krijgt van de Europese Commissie. De nadruk die het 

Europees Parlement legt op transparantie betekent dat de Europese Commissie een incentive 

heeft om meer te werken aan de openheid van het bestuur. Zo heeft ze vijf jaar verloren door 
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het onderhandelen over ACTA zonder voldoende pogingen te ondernemen om af te toetsen of 

er een democratisch draagvlak was voor het verdrag. De Europese Commissie ziet dit zelf ook 

in en stelde, na de verwerping van ACTA door het Europees Parlement dat ze belooft om te 

ijveren voor meer transparantie op het gebied van de onderhandelingen van handelsverdragen 

(Fox, 2014). De c-Commissie beseft dat ze nood heeft aan publieke steun om de 

onderhandelingen tot een goed eind te kunnen brengen. Toch lijkt het erop dat de Europese 

Commissie zijn beloftes niet kan nakomen. Volgens Monique Goyens, directeur van Buec, 

een pan-Europese consumentenorganisatie, heeft de Europese Commissie en in het bijzonder 

de bevoegde commissaris Karel De Gucht zijn les niet geleerd (Fox, 2013). Ook de 

onderhandelingen over het Trans-Atlantic Trade Agreement (TTIP) verlopen met een hoog 

niveau van geheimhouding en een grote hoeveelheid aan vage persberichten (Cronin , 2014). 

De Europese Commissaris stelt dat hij doet wat mogelijk is en dat de Verenigde Staten, die 

net zoals in de ACTA onderhandelingen een grote rol spelen, weigeren om veel documenten 

vrij te geven (Ermert, 2014). Op het gebied van bescherming van intellectuele 

eigendomsrechten durft de Commissie ACTA niet meer te heronderhandelen. Zo stellen ze 

publiekelijk dat andere handelsverdragen significant verschillen van ACTA (Baker, 2012). De 

manier waarop handelsverdragen in de toekomst zullen worden behandeld zullen getekend 

zijn door de vrees om onpopulaire maatregelen te nemen die door onder druk van de publieke 

opinie zullen worden verworpen. De bevoegde Europese Commissaris, Karel De Gucht, 

noemde ACTA de nagel aan zijn doodskist en wil de discussie over het verdrag niet 

heropenen (Moody, 2013b). De verwerping van het ACTA verdrag heeft dus bij de 

Commissie een trauma nagelaten. Het zal volgens Moody wellicht wachten worden op een 

volgende Europese Commissie die dit dossier opnieuw aandurft.  ACTA heeft ook zijn sporen 

nagelaten op de internationale relaties van de Europese Unie (European Digital Rights, 2012). 

Het ACTA verdrag, dat volgens verschillende leden van de Europese civil society bijna op 

maat gemaakt was van Amerikaanse ondernemingen, werd niet alleen in Europa verworpen 

(La Quadrature Du Net, 2010; Schusterman, 2012). Zowel India, Mexico, Brazilië, Egypte als 

China weigerden mee te onderhandelen over intellectuele eigendomsrechten buiten de WTO, 

en dit jaren voor het Europese parlement aan zijn debatten over ACTA begon. Voor hun was 

ACTA een duidelijk signaal dat alle deelnemende landen het multilateralisme en de WTO 

verworpen (European Digital Rights, 2012). Deze punten bevestigen mijn hypothese dat de 

verwerping van ACTA door het Europees Parlement er toe geleid heeft dat de Europese 

Commissie zich op een andere manier moet opstellen om handelsakkoorden te onderhandelen. 
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H11 : De Verwerping van het ACTA verdrag door het Europees Parlement heeft er toe geleid 

dat de Europese Commissie meer aandacht geeft aan de openbaarheid van informatie in 

verband met de onderhandelingen over handelsakkoorden. 

 Deze hypothese wordt aan de hand van de gevonden gegevens bevestigd.  

 

Heeft de verwerping van ACTA ook een invloed op de manier waarop lobbygroepen 

functioneren binnen de Europese Unie? Ska Keller, kandidaat commissievoorzitter van de 

Europese groenen, ijverde in een recent Europees debat op de Europese nationale televisie 

voor een verplicht lobbyregister voor het Europees Parlement om zo meer vat te krijgen op de 

aanwezige lobby’s binnen het parlement. Momenteel is dit vrijwillig. De gebeurtenissen in het 

ACTA dossier hebben ook aan lobby’s duidelijk gemaakt dat hun voorkeuren moeten 

beschikken over een draagvlak in de publieke opinie dat verder rijkt dan hun eigen leden. Ten 

slotte is het Europees Parlement vastberaden om zijn standaarden op het gebied van de 

bescherming van de rechten en vrijheden van de Europese burger niet te verzwakken 

(European Parliament, 2012a).  
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7. Conclusie. 

Dit onderzoek probeerde een minimale verklaring te geven voor de verwerping van ACTA 

door het Europees Parlement. Onze gegevens hebben aangetoond dat de Europese Commissie 

zich niet liet beïnvloeden door lobbygroepen bij de onderhandelingen over het verdrag. Onze 

bevindingen hebben uitgewezen dat ACTA niet strijdig is met de doelstellingen die de 

Commissie naar voren heeft geschoven. De historische analyse toonde aan dat de Europese 

Commissie zich opstelde als de verdediger van de rechten van de Europese burger tegenover 

haar onderhandelingspartners. De gevonden gegevens wijzen erop dat er geen 

invloedsuitoefening mogelijk was vanuit private en publieke hoek op de Raad van Ministers 

betreffende de besprekingen van ACTA. Het verdrag werd goedgekeurd voor de 

geïnteresseerde actoren hun invloedsuitoefening konden aangaan. Bij de historische analyse 

van de besprekingen over ACTA in het Europees Parlement werd duidelijk dat de leden van 

het Europees Parlement beïnvloed zijn door de Europese civil society om ACTA te 

verwerpen. Deze invloed heeft er voor gezorgd dat Europese parlementsleden meer gewicht 

gaven aan de mogelijke nadelen van ACTA. Er werd meer gewicht gegeven aan de negatieve 

effecten die ACTA zou hebben op de bescherming van persoonlijke gegevens en privacy. 

Uiteindelijk kan de verwerping van ACTA verklaard worden door de invloed van de 

Europese civil society, druk van uit burgerprotestbewegingen, het gebrek aan transparantie op 

het gebied van de internationale onderhandelingen en de vaagheid van de uiteindelijke 

teksten. Ten slotte toonde dit onderzoek aan dat ACTA een historische relevantie heeft. Het 

verwerpen van het verdrag door het Europees Parlement heeft zijn sporen nagelaten op de 

bevoegde  Europese Commissaris, Karel De Gucht, en op de manier waarop er in de Europese 

instellingen met lobbygroepen wordt omgegaan. Deze gebeurtenis heeft voor een 

verscherping van het standpunt van het Europees Parlement betreffende transparantie en de 

bescherming van privacy en persoonlijke gegevens gezorgd. De onderhandelingen over 

nieuwe handelsakkoorden gebeuren in een post-ACTA Europese Unie. Dit heeft als gevolg dat 

de Europese Commissie en het Europees Parlement beter moeten omgaan met de 

transparantie van het beleid en met internationale verdragen die de vrijheid van het internet in 

het gedrang kunnen brengen.  
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