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Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2009–2010 Aanhangsel van de Handelingen

Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering 
gegeven antwoorden 

7 

Vragen van de leden Van Driel (PvdA) en Elzinga (SP) aan de ministers van 
Justitie en van Economische Zaken over de op 18 februari 2010 door de OESO 
Raad vastgestelde aanbeveling inzake de tien principes voor Transparantie en 
Integriteit bij het lobbyen (op 10 maart 2010 medegedeeld). 

Mededeling van minister Hirsch Ballin (Justitie), mede namens de minister 
van Economische Zaken (ontvangen 3 mei 2010). 

Vraag 1
Kent u de op 18 februari jl. vastgestelde aanbeveling inzake de tien Principes 
voor Transparantie en Integriteit bij het lobbyen van de OESO1? Wat vindt u 
van deze OESO-principes? 

Vraag 2
Bent u bekend met de pogingen die de OESO doet landen te stimuleren 
wetgeving door te voeren om het lobbyen transparanter te maken, te 
reguleren en in beperkte mate aan banden te leggen? Hoe beoordeelt u deze 
pogingen? 

Vraag 3
Bent u op de hoogte van het gegeven dat een aantal OESO-landen, waaron-
der Canada, Engeland, VS, Polen, Hongarije en Frankrijk, het afgelopen jaar 
wetgeving op dat punt heeft aangenomen? 

Vraag 4
Zijn er in ons land gegevens bekend over hoeveel professionele lobbyorgani-
saties er zijn? Is het bekend hoe vaak Kamerleden van Eerste en Tweede 
Kamer benaderd worden door diverse organisaties? 

Vraag 5
Bent u van mening dat het lobbyen in ons land op een voldoende transpa-
rante wijze verloopt, op een wijze die in de goede zin van het woord afwijkt 
van lobbyactiviteiten in OESO-landen die de laatste tijd tot wetgeving zijn 
overgegaan? 

1 http://www.oecd.org/document/48/0,3343,en_2649_33735_44644592_1_1_1_1,00.html
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Vraag 6
In hoeverre is er in Nederland ook wetgeving om het lobbyen transparanter 
te maken en/of te reguleren in voorbereiding? Wat zijn daarbij de overwegin-
gen? 

Mededeling 

Hierbij deel ik u mee, mede namens de Minister van Economische Zaken, dat 
de schriftelijke vragen van het lid van Driel (PvdA) over de op 18 februari 
2010 door de OESO Raad vastgestelde aanbeveling inzake de tien principes 
voor Transparantie en Integriteit bij het lobbyen (ingezonden 10 maart 2010) 
niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien 
nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. 
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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