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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

257
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken
en Klimaat over de lobby van multinationals die al decennia helpen de
politieke agenda te formuleren (ingezonden 4 september 2019).
Mededeling van Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen
4 oktober 2019).
Vraag 1
Kent u het artikel van Follow the Money over de lobby van multinationals die
met clubs en subcommissies de politiek beïnvloedden?1 Wat is hierop uw
reactie?
Vraag 2
Zijn er nu ook nog subcommissies actief? Zo ja, hoeveel, welke en op welke
beleidsterreinen zijn zij actief? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3
Kunt u in een tijdlijn weergeven hoe vaak er overleg plaats heeft gevonden
tussen de ABDUB-bedrijven, PHAUSD en/of de subcommissies? Hoe vaak zijn
daar kabinetsleden bij aanwezig geweest? Hoe vaak zijn daar hoge ambtenaren bij aanwezig geweest?
Vraag 4
Kunt u tevens weergeven in die tijdlijn welke ministeries daarbij betrokken
waren? Welke beleidsterreinen? Wat was het doel?
Vraag 5
Bent u bereid toe te geven dat de afschaffing van de dividendbelasting wel
degelijk door de «Nederlandsche industrieën met groote internationale
belangen» aanhangig is gemaakt? Zo nee, hoeveel boeken en/of artikelen zijn
er nog nodig om dat wel toe te geven?
Vraag 6
Over welke belastingmaatregelen lobbyde ABDUP nog meer?
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Vraag 7
Duurt het honoreren van de Wob-verzoeken van Follow the Money zo lang
omdat u niet wilt dat deze lobby, naast de openlijke lobby, bekend wordt?
Vraag 8
Bij welke milieumaatregelen kwam PHAUSD in opstand? Wanneer? Welke
wetgeving is veranderd door de lobby van PHAUSD?
Vraag 9
Welke politieke projecten komen naast het Innovatieplatform en Jet-Net voort
uit de lobby van deze clubs?
Vraag 10
Hoeveel publiek geld is er in dit soort projecten gestoken?
Vraag 11
Lobbyen deze clubs ook bij provinciale en gemeentebesturen?
Mededeling
De vragen van het lid Beckerman (SP) over de lobby van multinationals
(2019Z16375, ingezonden 4 september jl.) kunnen niet binnen de gebruikelijke
termijn worden beantwoord.
De reden van het uitstel is dat de interdepartementale afstemming ten
behoeve van de beantwoording van de vragen meer tijd kost. Ik streef ernaar
de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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