
Innige samenwerking tussen Erasmus 

Universiteit en fossiele energie industrie 

ROTTERDAM - De grootste faculteit van de Erasmus Universiteit, de Rotterdam School 

of Management (RSM) is zeer innig verstrengeld met fossiele energiebedrijven als 

Shell en faciliteert zo klimaatverandering. Dat is de voornaamste conclusie van een 

vandaag verschenen onderzoek dat is uitgevoerd door bureau Changerism. 

Het rapport onthult onder andere dat Shell en RSM contractueel hebben vastgelegd 

dat het bedrijf studentenprofielen en curricula mag beïnvloeden. Ook heeft Shell 

medezeggenschap over RSM’s strategie en vinden er jaarlijks diners plaats waar 

RSM’s activiteiten worden afgestemd met het olie- en gasbedrijf.  

Deze banden beïnvloeden ook het onderzoek. RSM voerde onderzoek uit voor NAM, 

Shell, GasTerra en GDF Suez (Engie) met als doel bij te dragen aan een “breed 

gedragen ‘license to operate’ van de gassector”, in antwoord op weerstand tegen 

gaswinning in Nederland. Shell betaalde RSM ook voor onderzoek waarin geadviseerd 

werd om belastingdruk op multinationals te verlagen. Later heeft één van de auteurs, 

RSM professor Henk Volberda, de overheid met succes opgeroepen tot verregaande 

belastingverlagingen. Hij deed deze oproep mede op grond van dit onderzoek, zonder 

te vermelden dat daarvoor was betaald door multinational Shell. 

Vatan Hüzeir, directeur Changerism en hoofdauteur: “Met de banden ondersteunt RSM 

bedrijfsmodellen die fundamenteel afhangen van productie en consumptie van 

fossiele energie. Dat maakt de faculteit medeplichtig aan het faciliteren van 

klimaatverandering. Daarnaast ondermijnt de verregaande vervlechting tussen de 

wetenschap en het bedrijfsleven de maatschappelijke functie van universiteiten en 

hun onafhankelijkheid. Wij vragen de Erasmus Universiteit en andere instellingen om 

kritisch te kijken naar hun banden met de fossiele energie industrie in het licht van de 

urgentie van klimaatverandering.”  

Wereldwijd is het de eerste keer dat een publieke instelling wordt onderworpen aan 

dergelijk onderzoek. Derk Loorbach, hoogleraar socio-economische transities aan de 

Erasmus Universiteit: “Dit onderzoek toont haarscherp aan dat de banden tussen de 

universiteit en de fossiel industrie niet alleen vanzelfsprekend en fijn vertakt zijn, maar 

ook dat ze inhoudelijk veel te diep ingrijpen. Het is niet alleen tijd om te desinvesteren, 

maar ook om al deze relaties los te koppelen.”  

Naast een beschrijving van de banden met de fossiele energie industrie toont het 

onderzoek ook aan dat financiële druk en afhankelijkheid van onderwijsrankings 

systematische prikkels zijn die aanzetten tot een intensivering van die banden. 

Het onderzoek zal op een nader bekend te maken moment aangeboden worden aan 

het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit.  


