Goedemorgen mevrouw Cann,

Zie hieronder mijn reactie in geel.

With best regards,

W. (Pim) Visser MBA
president

European Association of
Producers Organisations
Van: Vicky Cann
Verzonden: maandag 10 april 2017 9:39
Onderwerp: Heer Pim Visser

Geachte Heer Visser,
Ik werk voor de NGO Corporate Europe Observatory, een organisatie die onderzoek doet naar de invloed die
bedrijven en hun lobby-organisaties uitoefenen op de besluitvormingsprocessen in de EU, en daar campagne
rond voert: http://corporateeurope.org/
Ik zou u een paar vragen willen stellen over de fotos https://twitter.com/VisNed/status/808805768283746307
+ https://twitter.com/VisNed/status/808283668041134084 die in december 2016 op Twitter verscheen. U
staat hierop afgebeeld met een aantal collega's in het gebouw van de Europese Raad in Brussel, tijdens de
Raadsonderhandelingen over de toewijzing van de jaarlijkse visquota.
Ik zou het zeer op prijs stellen als u zo spoedig mogelijk, en voor dinsdag 18 april 12u, zou kunnen
antwoorden.
 Klopt het dat u op deze fotos afgebeeld staat? Ja
 Met welke vorm van accreditatie heeft u die dag toegang verkregen tot het Raadsgebouw? Perskaart
Visserijnieuws
 Als het een perskaart was, welke media-organisatie vertegenwoordigde u en welke artikelen schreef
u naar aanleiding van dit bezoek? Het Vakblad Visserijnieuws, officieel orgaan van VisNed.
 U bent ook actief als lobbyist van de visserij-industrie, inclusief VisNed en EAPO. Welke lobbyactiviteiten ondernam u richting ministers of ambtenaren, terwijl u toen in het Raadsgebouw was?
Mijn primaire functie is directeur van VisNed, secundair ben ik ook lid van de Noordzee Adviesraad
en voorzitter van EAPO. EAPO en VisNed zijn ingeschreven in het transparantieregister. Lobbyen is

gedurende de raad niet echt mogelijk. Toegang is beperkt tot het cafetaria van en de werkruimtes in
het perscentrum.
 Hoe reageert u op mijn stelling dat het geheel ongepast is dat personen die senior posities innemen
binnen een lobby-organisatie, toegang verkrijgen tot de Europese Raad met behulp van een
perskaart, met name op een moment dat er gevoelige onderhandelingen plaatsvinden die van groot
belang zijn voor deze lobby-organisatie? Ik herhaal dat er slechts toegang is tot het cafetaria en de
werkruimte van het perscentrum Feitelijk maakt dat geen verschil met vertegenwoordigers van
NGO's en andere nationale visserij organisaties die iets verder weg, in bijv. Het Thon Hotel, de gang
der dingen afwachten.
 Heeft u nog andere opmerkingen die u wilt maken naar aanleiding van deze zaak? Nee, ik verwijs
naar de reactie van de heer Van Balsfoort, waar ik me bij aansluit.

Ik wil u bij voorbaat bedanken voor uw tijd en zie uit naar uw reactie,
Hoogachtend,
Vicky Cann

-Vicky Cann
Lobbycracy campaigner
Corporate Europe Observatory

