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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 

10 

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

Antwoorden van de heer Hirsch Ballin (minister van Justitie), mede namens 
de minister van Economische Zaken (ontvangen 11 juni 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 OESO? Wat vindt u 
van deze OESO-principes? 

Antwoord 1
De door de OESO aanbevolen principes inzake transparantie en integriteit zijn 
ons bekend. Nederland heeft deze principes in de OESO-Raad onderschreven 

Vraag 2 en 6
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? 
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? 

Antwoord 2 en 6 
De OESO beveelt niet aan om wetgeving inzake lobbyen door te voeren. Wel 
vraagt de OESO landen, rekening houdend met de nationale context, alle 
beschikbare opties voor regelgeving en beleid af te wegen om een passende 
oplossing te kiezen voor eventuele problemen met betrekking tot lobbying. 
Eventuele regulering moet worden bezien in dat kader. 
De aanbevelingen van de OESO zijn niet vrijblijvend. Bepaald zal moeten 
worden of en in hoeverre stappen nodig zijn om de lobby-praktijk in 
Nederland in overeenstemming te brengen met deze aanbevelingen. Dat 
hoeft overigens niet per sé in de vorm van wetgeving te zijn. Een volgend 
kabinet kan hierover een beslissing nemen. 
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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? 

Antwoord 3
Ja, de in de vraag genoemde landen kennen of overwegen wetgeving met 
betrekking tot lobbyen. Ook andere landen, binnen en buiten de OESO, 
hebben overigens regelgeving op dit gebied, zij het van nogal uiteenlopend 
karakter. 

Vraag 4 en 5
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? 
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? 

Antwoord 4 en 5 
Zulke gegevens zijn ons niet bekend. Ook lobbyactiviteiten in de OESO-
landen met recente wetgeving op dit gebied, zijn ons niet bekend. Wij hebben 
geen indicaties dat het lobbyen in Nederland op minder transparante wijze 
verloopt dan in deze of andere landen.
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