Lobbywatch NL wil strengere regels over bedrijfssponsoring van onderzoek
LobbyWatch NL wil dat de overheid maatregelen neemt tegen situaties waarin bedrijven anoniem
een vinger in de pap hebben bij universiteitsonderzoek. Volgens Lobbywatch NL woordvoerder
Niels Jongerius toont het vandaag uitgebrachte onderzoek 'A Pipeline of Ideas' van
onderzoeksbureau Changerism aan dat nú overheidsmaatregelen nodig zijn. Jongerius: 'Dit
rapport laat zien dat het bedrijfsleven onder meer via de sponsoring van onderzoek door
universiteiten een effectieve lobby voert, zonder daar transparant over te zijn. Lobbywatch NL wil
dat e r op enhei d kom t over gel dstr om en van bedr ijve n aan un iver sit eit en en
onderzoeksprogramma's. Daarnaast moeten bijbanen van de onderzoekers in het bedrijfsleven
openbaar worden gemaakt.'
Overheidsbeleid is vaak gebaseerd op universitair onderzoek. Als dat onderzoek de belangen van
de meebetalende maar anonieme bedrijven dient, is er een risico dat overheid en maatschappij op
een verkeerd been gezet worden. Het vandaag gepresenteerde rapport laat zien dat de fossiele
industrie op de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit een grote invloed
uitoefent. De studie onderstreept volgens Lobbywatch NL de noodzaak voor regels over
lobbyactiviteiten, ook als die via universiteiten verlopen. Jongerius: 'Een voorbeeld uit het rapport
is het door Shell gefinancierde onderzoek, uitgevoerd door de Rotterdam School of Management,
dat de overheid adviseerde om de belastingdruk voor multinationals te verlagen. De studie
vermelde de sponsoring van Shell niet, zoals de gedragscode over bedrijfssponsoring van
universiteiten wel aanbeveelt. Het advies in het rapport waar Shell aan meebetaalde en waarin
werd gepleit voor een verlaging van de belastingdruk werd opgevolgd door de regering. Dit bewijst
niet perse de beslissende invloed van Shell, maar toont juist daarom dat bindende regels nodig zijn
die door een onafhankelijke toezichthouder worden gecontroleerd.'
Lobbywatch NL is een coalitie van maatschappelijke organisaties die zich inzet voor eerlijke en
transparante lobby in Nederland. In December 2016 bracht Lobbywatch NL een onderzoek uit naar
de besluitvorming rond de toelating van Glyfosaat op de Europese markt. Ook daarbij speelde de
macht van multinationals op onderzoek een belangrijke rol. Naast openheid over lobby via
onderzoek doet Lobbywatch NL aanbevelingen om meer transparantie en betere regulering van
lobbyactiviteiten te bewerkstelligen.

