
PHARMA.BE EN PFIZER IN
LOBBYREGISTER VAN PARLEMENT:

PVDA EIST TRANSPARANTIE
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Big Pharma haalt de grote middelen boven om te voorkomen dat de patenten op 
het Covid-vaccin opgeheven worden. Onthullingen van het Corporate Europe 
Observatory tonen dat de farma-industrie miljoenen euro’s investeert om de 
Europese besluitvorming te beïnvloeden en haar monopoliepositie te beschermen. 

Ook in ons land komt de farmalobby op de kofe in het parlement: met pharma.be 
en Pfzer prijken twee opvallende namen in het lobbyregister van de Kamer. De 
vraag van de PVDA met wie zij afspreken, waarover en hoe vaak, blijft 
onbeantwoord: die informatie wordt niet bijgehouden. 

De PVDA eist volledige transparantie en dient een wetsvoorstel in om volledige 
transparantie over lobbycontacten in de politiek te garanderen.

Big Pharma spendeert (minstens) 36 miljoen euro aan 
Europese lobbying 
De discussie over de intellectuele eigendomsrechten en de patenten op het Covid-
vaccin dendert voort. En terwijl de druk toeneemt om de patenten op te hefen, halen 
lobbyisten van Big Pharma in Brussel en in Washington alles uit de kast om dat te 
vermijden. Dat blijkt uit een onderzoek van ngo Corporate Europe Observatory. De 
organisatie nam het Europese Transparantieregister onder de loep, en stelt vast hoe 
de farma-industrie enorme bedragen investeert om de Europese besluitvorming te 
beïnvloeden.
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https://corporateeurope.org/en/2021/05/big-pharmas-lobbying-firepower-brussels-least-eu36-million-year-and-likely-far-more


Corporate Europe Observatory kwam tot volgende bedragen:

• Meer dan 40 farmabedrijven geven aan dat zij samen tot 25,3 miljoen euro per 

jaar besteden aan lobbyen.

• Lobbygroepen van Big Pharma gaven nog eens extra 10,7 miljoen euro per jaar 

uit.

• Big Pharma geeft tot 14,9 miljoen euro per jaar uit aan lobbyconsultants in 

Brussel.

Aangezien sommige bedrijven hun uitgaven aan consultants opnemen in hun totale 
lobbyuitgaven, komt Corporate Europe Observatory tot de voorzichtige schatting van 
minstens 36 miljoen euro per jaar, dat de farma-industrie uitgeeft aan lobbying om de 
Europese besluitvorming te beïnvloeden. Farmaceutische bedrijven en lobbygroepen 
doen hiervoor een beroep op niet minder dan 290 lobbyisten.

De EU-regels inzake de transparantie van lobby's blijven echter zeer zwak, waardoor 
Big Pharma zijn lobbyactiviteiten in dit cruciaal debat grotendeels buiten het publieke 
toezicht kan houden. Een van de bijkomende mazen in het net van het Europese 
lobbyregister, is ook het lobbywerk dat plaatsvindt binnen de Europese lidstaten. 
Bijvoorbeeld om invloed uit te oefenen op de standpunten die nationale regeringen 
innemen binnen de Raad, een cruciale en tegelijk misschien wel een van de minst 
transparante instellingen van de hele Europese besluitvorming.

Pharma.be en Pfzer in lobbyregister van Belgisch 
parlement
Dit zette de PVDA ertoe aan de activiteiten van de farmalobby in België onder de loep 
te nemen. Daaruit blijkt dat ook in ons land de farmalobby in het parlement op de 
kofe komt. In het lobbyregister van de Kamer vinden we met Pfzer en pharma.be (de 
lobby van de farmaceutische bedrijven in België) inderdaad twee belangrijke 
hoofdrolspelers die zich de laatste weken sterk verzetten tegen het ophefen van de 
patenten op het Covid-vaccin. Hun inschrijving in het lobbyregister leert dat beide 
actoren hun standpunten en bezorgdheden waarschijnlijk ook rechtstreeks aan 
federale parlementsleden zijn komen overbrengen.

Het lobbyregister is een publiek toegankelijke databank “met informatie over 
individuen en groepen die hun standpunt of bezorgdheid met betrekking tot het 
wetgevingsproces uiten. De natuurlijke of rechtspersonen en belangenorganisaties die
het wetgevende proces mee trachten te sturen, moeten zich in dat register inschrijven,
waardoor ze er ook mee instemmen om een gedragscode na te leven”.
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https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/lobby/lobbyisten.pdf


Op die lijst vinden we:

• Ann Adriaensen, Secretaris-Generaal van pharma.be;

• Herman Van Eeckhout, Politiek en Financieel Directeur van pharma.be;

• Kathleen Commers, Public Afairs Manager van Pfzer;

• Elisabeth Schraepen, Director Corporate Afairs & Communication van Pfzer;

• Fabian Willermain, COVID-19 vaccine Launch Navigator bij Pfzer

Lobbyregister blijft lege doos
Wie te weten wil komen met wie deze verschillende vertegenwoordigers van de 
farma-industrie in de Kamer afspreken, komt van een kale reis terug. 

PVDA-volksvertegenwoordiger Sofe Merckx vroeg bij de bevoegde dienst van de 
Kamer extra informatie over de contacten die de vertegenwoordigers van pharma.be 
en Pfzer in de Kamer hadden: welke parlementsleden de bedrijven ontmoetten, wat 
het onderwerp was van hun ontmoeting en hoe vaak deze ontmoetingen 
plaatsvonden. Deze informatie wordt echter niet geregistreerd. 
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Het Reglement van de Kamer voorziet inderdaad maar in de registratie van een 
beperkt aantal gegevens:

Uittreksel van de reglementsbepaling over het lobbyregister

Het lobbyregister, zoals het vandaag bestaat, is dus niets meer of niets minder dan een
“lijst van lobbyisten”. De PVDA waarschuwde hier al voor tijdens de parlementaire 
besprekingen in juli 2018 bij de invoering van het register en amendementen van de 
linkse partij om hier verandering in te brengen werden weggestemd. Dit wordt 
vandaag in de feiten bevestigd: de informatie die bijgehouden wordt, is niet bepaald 
nuttig in het doorgronden van de invloed van bepaalde belangen op bepaalde 
politieke fracties. Bovendien kan er niet afgeleid worden op welke dossiers er 
gelobbyd wordt, op welk moment, hoe deze contacten plaatsvinden, enzovoort. Er is, 
met andere woorden, helemaal geen sprake zijn van echte transparantie.

Ook op Europees niveau loopt farmalobby de deur van 
beleidsmakers plat
De farmalobby zette de laatste maanden alles op alles om de besluitvorming op 
nationaal en internationaal niveau te beïnvloeden. Eerder onderzoek van Corporate 
Europe Observatory onthulde hoe de farmalobby sinds het uitbreken van de 
pandemie de deur van Europese beleidsmakers plat liep. De ngo onderzocht met wie 
de Europese Commissarissen en hun topambtenaren achter de schermen 
vergaderden. Wat blijkt: de commissarissen vergaderen vrijwel uitsluitend met 
lobbyisten die de agenda van Big Pharma vooropstellen en de monopolies op 
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https://corporateeurope.org/en/2021/05/commissions-pharma-echo-chamber
https://corporateeurope.org/en/2021/05/commissions-pharma-echo-chamber
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2803/54K2803003.pdf%20


patenten niet ter discussie stellen. Kritische geluiden die de ophefng van de patenten 
verdedigen, worden nauwelijks of niet gehoord.

Corporate Europe Observatory heeft het over “The Commission's pharma echo 
chamber”, een heuse bubbel waar maar één stem aan bod komt. De cijfers spreken 
voor zich: sinds maart 2020 kwamen lobbyisten van Big Pharma 44 keer over de vloer, 
farma-verenigingen 117 keer, organisaties gelinkt aan de Bill Gates foundation 41 keer. 
Kritische ngo's zoals Artsen zonder Grenzen (AZG), Global Health Advocates (GHA), 
producenten van generieke geneesmiddelen en anderen worden geheel of 
grotendeels de toegang ontzegd.

Farma-CEO’s zijn er dan ook gerust in dat ze vanuit politieke hoek weinig weerstand 
moeten vrezen. Zo sprak Pfzer-CEO Albert Bourla op een Pfzer Inc Earnings Call met 
aandeelhouders en potentiële investeerders zijn vertrouwen uit dat er weinig politiek 
weerwerk zou komen tegen de plannen van het bedrijf om de prijzen van het vaccin 
fors op te drijven: “Wij geloven dat de industrie bij het Congres en de publieke opinie 
veel goodwill heeft gegenereerd, dit dankzij onze inspanningen voor de COVID-19-
behandeling en het vaccin. En we hopen dat we op deze goodwill kunnen 
voortbouwen door samen aan een oplossing te werken, waaronder het leveren van 
een bijdrage als industrie door middel van wetgeving of uitvoerende actie die 
resulteert in lagere out-of-pocket kosten voor patiënten.” 

Lobbywerk werpt alleszins vruchten af binnen Vivaldi-
regering
Het gelobby van de farma-industrie werpt zijn vruchten af, zowel in ons land als op het
niveau van de Europese Commissie. Nadat de Verenigde Staten aankondigden toch te
willen discussiëren over het Waiver-voorstel dat momenteel voorligt binnen de 
Wereldhandelsorganisatie, staan de EU en ons land nog alleen in hun verzet.

In ons land weigerden de regeringspartijen Open Vld, CD&V, Vooruit en Groen al tot 
tweemaal toe om het PVDA-voorstel tot ophefng van de patenten te steunen in het 
parlement (op 29 april en op 6 mei 2021). Op 6 mei 2021 toonde eerste minister 
Alexander De Croo zich ook nog steeds niet overtuigd van het belang en de urgentie 
van het zogenaamde Waiver-voorstel: de eerste minister zette de handrem op en trok 
de doeltrefendheid en het nut van de maatregel expliciet in vraag.

Opvallend is hoe politici hierbij soms letterlijk het discours van de farma-lobby 
overnemen. Laatste in het rijtje was parlementslid en voormalig minister Daniel 
Bacquelaine (MR). Hij waarschuwde dat we “ons niet medeplichtig mogen maken aan 
spionage en industriële plundering en toestaan dat China, dat vandaag niet over de 
Messenger-RNA-technologie beschikt, deze gelegenheid aangrijpt om zich deze 
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https://s21.q4cdn.com/317678438/files/doc_financials/2020/q4/PFE-USQ_Transcript_2021-02-02.pdf
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technologie toe te eigenen”. Het bleek een letterlijke copy-paste van een argument 
dat nauwelijks een week eerder de wereld ingestuurd werd door Jared Michaud, een 
lobbyist van een handelsorganisatie die optreedt als vertegenwoordiger van Pfzer, 
Johnson & Johnson, AstraZeneca en andere grote farmabedrijven, met als doel 
wetgevers te overhalen om zich tegen de ophefng van de patenten te verzetten.

Wetsvoorstel PVDA voor échte transparantie
De PVDA pleit voor de volledige transparantie van de lobbycontacten. De linkse partij 
wil paal en perk stellen aan de lobby die parlementaire debatten en regeringswerk in 
de achterkamers manipuleert in het voordeel van Big Pharma en het grote geld. De 
partij dient een wetsvoorstel in om meer gegevens te verzamelen over de 
lobbycontacten van federale parlementsleden. Ten tweede stelt de PVDA voor dat 
voor alle wetsvoorstellen en -ontwerpen een lijst toegevoegd wordt van alle personen
met wie in het wetgevende proces contact is geweest over de inhoud van het voorstel.
Wanneer lobbyisten wetgevende teksten of delen van teksten hebben geschreven 
voor de regering of voor parlementsleden, moet dat meegedeeld worden.

Overzicht wetsvoorstel PVDA

1. Elk lobbycontact moet worden aangegeven, met het onderwerp, de datum, de 
vorm, de locatie indien het geen telefonisch of elektronisch contact betreft, welke 
fractie of fracties er betrokken waren, en welke Kamerleden of medewerkers 
betrokken waren.

2. Bij elk wetgevend initiatief en aan elk amendement voegen de ondertekenaars 
een bijlage toe. Daarin geven ze een lijst op van alle personen die invloed hebben 
uitgeoefend op de ondertekenaars wat betreft de inhoud van dat voorstel of 
amendement. Indien deze personen een deel van de voorliggende teksten hebben 
opgesteld of gesuggereerd, wordt dit expliciet vermeld met een gedetailleerde 
omschrijving over welke delen het gaat.

Met dit tweede punt geeft de PVDA gevolg aan het advies nr. 2017/2 van 13 
december 2017 van de Federale Deontologische Commissie. De deontologische 
commissie had aangegeven dat het wenselijk zou zijn om bij elk wetsvoorstel en bij 
elk substantieel amendement een lijst toe te voegen van alle lobbyisten waarmee 
contact is geweest rond de inhoud van de teksten. Zeker wanneer deze 
belangenvertegenwoordigers de teksten of delen ervan hebben opgesteld of 
gesuggereerd. Het is de verantwoordelijkheid van verkozenen om volledig 
transparant te zijn over contacten met derden, zeker wanneer deze contacten 
aanleiding geven tot wetgevende initiatieven.
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https://theintercept.com/2021/05/14/covid-vaccine-waiver-generic-phrma-lobby/?s=08
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