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verkiezingen 23 mei 2019

Waarom zijn de verkiezingen in het Europees Parlement relevant voor u?

Voor steeds meer zaken komt er Europese regelgeving tot stand en er zijn vandaag de dag weinig 
onderwerpen waar de Europese Unie zich niet mee bezig houdt. De EU houdt zich voornamelijk 
bezig met beleid en regelgeving op het gebied van klimaat, energie, douane, innovatie, vervoer, 
voedsel en grensoverschrijdende samenwerking.

Het Europees Parlement stelt, samen met de Europese Raad, wet- en regelgeving vast. Het 
parlement stelt bovendien het budget vast, controleert de activiteiten van de Europese Unie en 
houdt toezicht op de Europese Commissie. Nederland heeft 26 van de 750 zetels in het Europees 
Parlement, daarmee is Nederland het zevende land qua hoeveelheid zetels.

Met de GKSV verkiezingsmonitor kunt u kansen benutten

Elke vijf jaar mag er gestemd worden voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de 
volgende verkiezingen vindt plaats op 23 mei 2019. Met de verkiezingsmonitor is uw organisatie 
op de hoogte van alles wat er speelt omtrent de verkiezingen van het Europees Parlement en weet 
u wat u te wachten staat de daaropvolgende vijf jaar. Door op de hoogte te zijn kunt u stappen 
zetten in succesvolle en effectieve belangenbehartiging.

De politieke partijen zijn al volop bezig met de voorbereidingen, met het opstarten van 
verkiezingsprogrammacommissies, campagneteams benoemen en selectiegesprekken met 
mogelijke kandidaten. Het politieke spel rondom de verkiezingen bepaalt uiteindelijk de 
verkiezingsuitslag, de uitkomst van de formatie en heeft invloed op het toekomstige beleid.



Meer informatie?
Wilt u tot de verkiezingen op de hoogte 
worden gehouden, neem dan contact op 
met Maaike Hellingman- van Hooidonk 
(+31 648786630, vanhooidonk@gksv.nl). 
Wij kunnen u meer vertellen over wat u kunt 
verwachten, de bijbehorende eenmalige 
investering en wat deze voor u kan 
betekenen.

Waarom is de GKSV verkiezingsmonitor onmisbaar voor uw public affairs afdeling?

De GKSV verkiezingsmonitor bestaat uit:

+ Verkiezingsprogramma’s (en het proces richting vaststelling)
+	 Kandidatenlijsten	en	beknopte	achtergrondinformatie
+ Peilingen
+	 Campagnenieuws	en	kalender	van	Nederlandse	partijen
+	 Ontwikkelingen	(in)formatie	en	installatie	van	het	Europees	Parlement

De	verkiezingsmonitor	zal	in	eerste	instantie	gaan	over	de	campagnes	van	Nederlandse	partijen.	
Na	de	verkiezingen	zal	er	ook	bericht	worden	over	de	Europese	partijen	en	de	samenstelling	en	
speerpunten	van	het	Europees	Parlement.
GKSV	informeert	u	frequent	over	de	verkiezingsontwikkelingen;	we	starten	met	een	wekelijkse	
nieuwsbrief,	vanzelfsprekend	neemt	de	intensiteit	toe	naarmate	de	dag	van	verkiezingen	dichter-
bij	komt.	Daarnaast	heeft	u	toegang	tot	ons	overzichtelijke,	interactieve	dashboard	waar	u	meer	
kunt	lezen	over	de	verkiezingsprogramma’s,	agenda	en	bepaalde	issues.

In het kort
Start:  September 2018
Duur:		 9	maanden,	tot	en	met	de	

verkiezingen	23	mei	2019.	
Inclusief	de	daaropvolgende	
onderhandelingen en de 
installatie	van	het	Europees	
Parlement

Frequentie:		 We	starten	met	een	wekelijkse	
nieuwsbrief,	de	intensiteit	
neemt gedurende de maanden 
toe.	Daarnaast	toegang	tot	
dashboard.

Prijs:		 Eenmalig	€	3.000


