
 
 

Motie: Lobbyregister 
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2022 ter bespreking van de 
programmabegroting 

Constaterende dat: 
• Constaterende dat het Europese anticorruptieorgaan GRECO in 2019 zestien 

aanbevelingen deed aan Nederland ter bevordering van de aanpak van corruptie; 
• Constaterende dat een van de aanbevelingen ziet op het invoeren van regels en 

richtsnoeren over de omgang van bewindspersonen en de ambtelijke top met derden en 
lobbyisten, en het vergroten van de transparantie over hun contacten en de daarmee 
besproken onderwerpen;  

• Constaterende dat Nederland sinds 2019 geen van de aanbevelingen heeft opgevolgd;  
• Dat de Europese Commissie en Ierland, maar ook Madrid en Ottawa, reeds succesvol 

gebruikmaken van een verplicht lobbyregister; 
• Ook in de Tweede Kamer een lobbyregister zal worden ingevoerd; 
• Uit beantwoording van mondelinge vragen blijkt dat niet systematisch wordt bijgehouden 

wie met top 20 ambtenaren, collegeleden en raadsleden waarover spreekt; 
• Alleen bij specifieke vragen van de raad informatie wordt verstrekt over met wie is 

gesproken door college, top 20 ambtenaren en raadsleden; 

Overwegende dat: 
• We ten allen tijden willen voorkomen dat de schijn van belangenverstrengeling kan 

ontstaan; 
• Het vertrouwen in de politiek te voet komt en te paard vertrekt en dat ook daarom 

transparantie de norm zou moeten zijn; 
• Utrecht aan zou kunnen sluiten bij het momenteel uitgevoerde onderzoek over de invoering 

van een lobbyregister door Hoogleraar Integriteit C. Braun wat voor het eind van het jaar 
afgerond zal worden; 

• Met relatief simpele middelen, de agenda te koppelen aan Excel, al een begin gemaakt kan 
worden; 

Draagt het college op om: 
1. Te onderzoeken op welke wijze een lobbyregister voor het Utrechts college, top 20 

ambtenaren en raadsleden kan worden vormgegeven; 
2. Te onderzoeken of de financiering hiervoor binnen het bestaande programma kan worden 

gedaan en anders bij de voorjaarsnota dit opnieuw te bespreken.  
3. Hierover te rapporteren uiterlijk Q3 2023; 
4. Te onderzoeken hoe er zo snel mogelijk met het laagdrempelig vastleggen van de 

afspraken van het college, top-20 ambtenaren en raadsleden kan worden begonnen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Ingediend door: 
• Ruud Maas, Volt 
• Mahmut Sungur, Denk 
• Stevie Nolten, Bij1 
• Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren 


