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Wat is de aanleiding geweest om de oorzaak van 
corruptie te onderzoeken? 
Wim: “PriceWaterhouseCoopers, een accountants- 

promotieonderzoek van Madelijne. Dat is best 
bijzonder omdat het een commerciële partij is. 
Zij vroegen aanvankelijk om een onderzoek naar 
de omvang van corruptie, maar dat vonden wij 
niet zo spannend omdat het wetenschappelijk 
niet vernieuwend is. We wilden kijken naar ‘het 
waarom’: waarom doen daders wat ze doen?”

Grappig dat je dat zegt. Voor het OM is de omvang 
juist interessant, dat is nog steeds een ‘dark 
number’. Hoe hebben jullie je onderzoek aangepakt? 
W: “We maakten gebruik van vragenlijsten, 
uitgebreide dossierstudies van corruptiezaken 
en experimenten. We hebben corruptie in zowel 
Roemenië als Nederland onderzocht en vergeleken 
omdat Nederland juist relatief weinig corruptie 
kent en Roemenië veel. Daarnaast zet Roemenie 
het strafrecht veel steviger in tegen corruptie. 
Het land heeft de erfenis van het communisme 
en een groot gebrek aan vertrouwen in de 
overheid. Ook kent Roemenië veel armoede en 
lagere salarissen. De gedachte is dat dokters en 
politie zich wel moeten laten omkopen, anders 
kunnen ze niet rondkomen. De verwachting was 
daarom dat de uitkomsten van ons onderzoek 
in beide landen heel verschillend zouden zijn. 
Frappant is dat dat juist niet het geval is.”
Madelijne: “We vroegen mensen uit het 

bedrijfsleven of ze ooit een ambtenaar geld, 
goederen of diensten hebben gegeven in 
ruil voor een voorkeursbehandeling. Aan 
ambtenaren vroegen we of ze dat wel eens 
hebben aangenomen of hierom hebben 
gevraagd. Ongeveer 20% van de Nederlandse 
respondenten kon zich dat gedrag voorstellen of 
had het al eens gedaan. Een hoog percentage.”

Ontdekten jullie bijzondere verschillen 
tussen ambtenaren en het bedrijfsleven? 
M: “We keken naar welke factoren samenhangen 
met corrupt gedrag. We zagen dat vooral de 
morele normen en de mogelijkheden voor 
corruptie goed konden verklaren waarom mensen 
zich met corruptie inlaten. De kosten en baten-
inschatting veel minder. We zagen dat de sociale 
norm vooral bij het bedrijfsleven belangrijk lijkt te 
zijn. Daar kijken mensen meer naar wat anderen 
vinden en doen. Bij ambtenaren had dat minder 
invloed: zij volgen meer de eigen normen.”

Waaruit blijkt dat?
M: “Experimenten. Een andere promovendus 
van de VU heeft een corruptiespel ontwikkeld 
om te kijken naar het bedrijfsleven: mensen 
die ambtenaren geld bieden in ruil voor een 
opdracht. Wij maakten een eigen versie voor 
ambtenaren, de passieve kant. We hebben een 
pilot gedaan, ook onder werknemers uit de 

met het bedrijfsleven om te kijken in hoeverre 

die partijen corrupte beslissingen nemen.” 

Daar ben ik erg benieuwd naar.
M: “We zijn nog aan het analyseren, maar we laten 
een groep mensen met een soort manipulatie aan hun 
werk denken, de andere groep aan hun privésituatie. 

in hun werkmanipulatie zaten, ze veel eerder tot 
corruptie overgingen dan in hun privésituatie. Het lijkt 
er dus op dat dit niet per se ‘onethische’ mensen zijn, 
maar dat ze eerder in hun werk dat gedrag vertonen. 
We gaven ook sociale norminformatie. Bijvoorbeeld 
dat veel mensen ervoor kiezen een ambtenaar 
onderhands geld te bieden om een opdracht te 
verkrijgen of dat juist weinig mensen dat doen. Die 

goed duidelijk moet maken dat corruptie not done is.”

Dat betekent dus dat de bedrijfscultuur in de 
nanciële sector heel bepalend is omdat deze 

mensen in een privésituatie wel keurig zijn. 
W: “Ja. In mijn eigen promotieonderzoek kwam ik 
het vijftien jaar geleden ook tegen. Daar zeiden 
verdachten van milieucriminaliteit ook dat ze er 

In het bedrijfsleven is 
wat anderen vinden en 
doen belangrijker“
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in het weekend niet over zouden nadenken om 
een rolletje drop bij de Jamin te stelen, maar 
dat ze in hun functie als bedrijfsleider van een 
onderneming wel milieudelicten plegen.”

Zijn Nederlanders ‘morelere’ mensen 
dan de Roemenen? De corruptiecijfers 
lijken dat te laten zien.
W: “Een interessante theorie voor mij, criminoloog 
gespecialiseerd in witteboordencriminaliteit, is dat 
de verklaring van gedrag niet uit de mens, maar 
uit de omgeving komt. De criminologie zoekt de 
oorzaken van gedrag juist wel deels in de mens. Maar 
als het gaat over corruptie binnen bedrijfsleven en 
overheid is het idee dat zij anders dan de gemiddelde 
crimineel hele normale mensen zijn. Goed opgeleid, 

gedrag bij het in de fout gaan moet dan uit de 
omgeving komen. De bedrijfscultuur en druk uit 
de organisatie om doelen te halen kunnen een rol 
spelen. Daarom zijn dit soort onderzoeksuitkomsten 
revolutionair. Een van de grootheden op dit gebied 

normal’. Dus: je hoeft niet te kijken naar de 
individuele factoren, maar uit dit soort onderzoek 
blijkt dus dat er toch verschillen zijn tussen mensen. 
Om die reden is het zo interessant dat de uitkomsten 
van de Roemeense studie niet zo erg verschilden van 
de Nederlandse studie. Je zou dat wel verwachten 
met zo’n land, maar als je naar dat individuele 
niveau gaat kijken, waren het toch dezelfde 
factoren die een rol spelen bij corrupt gedrag.”

V.l.n.r.: Wim Huisman, Madelijne Gorsira en Daniëlle Goudriaan

Wat zijn die factoren precies?
M: “Allereerst de interne, persoonlijke normen. Bijna 
iedere verdachte die voor corruptie voor de rechter 
verschijnt, vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. 
Verder de sociale norm. In corruptiedossiers lees ik 
dat verdachten zeggen: ‘mijn collega deed het ook’. 
Als je daar onderzoek naar doet, blijkt dat helemaal 
niet de norm te zijn, maar de perceptie van die 
persoon. Verder kijken we naar de mogelijkheden. Je 
moet gelegenheid zien om corruptie te plegen. En 
de kosten en de baten: wat levert het eigenlijk op?”

Primair is het dus een kwestie van de eigen 
normen en waarden. Maar geldt dat niet altijd? Je 
kunt honderd mensen in een onbemande winkel 

neerzetten. De een steelt wel en de ander niet. 
M: “Eens. De interne normen zijn het belangrijkst, 
dat kan iemand tegenhouden. Daarna de sociale 
normen en dan volgen de mogelijkheden en de 
baten: waarom zou je het eigenlijk niet doen? 
Voor ons levert het ook voordeel op, maar wij 
doen het niet. Waarom doen wij dat niet? Het 
antwoord ligt, denk ik, bij die eerdere factoren.”

Wat kun je daaraan doen?
M: “Persoonlijke normen zijn moeilijker 
te beïnvloeden. Ook is het lastig om daar 
interventies op te maken. Je kunt mensen 
wel bewust maken van de kwalijke gevolgen, 
zodat ze zich er verantwoordelijk voor voelen. 
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Het is makkelijker om je op de sociale normen 
te richten en de boodschap te verkondigen 
dat ‘in ons bedrijf zoiets niet gebeurt’.”

Hoe past dat binnen het idee dat bedrijven 
zichzelf kunnen melden bij het OM als zij toch 
dit gedrag in hun bedrijf tegenkomen en schoon 
schip willen maken? In Amerika gelden vaste 
kortingspercentages na melden en medewerking. 
In Nederland zie ik dat niet zomaar gebeuren. 
Mijn standpunt is dat het niet te veel een 
kosten-batenverhaal moet worden. Maar zelf 
melden loont wel, ook in Nederland, want we 
houden daar natuurlijk wel rekening mee bij 
de vraag hoe we een zaak willen afdoen.
M: “Ik denk dat de meest relevante vraag voor 
bedrijven om zich te melden is: wat voor bedrijf 
wil je zijn? Hoe wil je bekend staan? Ik denk 
dat dat nog belangrijker is dan belonen.”

De OECD drong erop aan dat Nederland de 
handhaving op het gebied van corruptie moest 
aanscherpen. We zouden niet genoeg doen op 
strafrechtelijk gebied. Wat vind jij daarvan?
W: “Een interessante vraag is denk ik waarom meer 
inzet van strafrecht goed zou zijn. Wat bereiken 
we ermee? In ieder geval blijkt uit dit onderzoek 
dat de persoonlijke moraal en de sociale norm veel 
belangrijker zijn dan de ingeschatte kosten. Het 
ligt dan minder voor de hand om strafrechtelijk 
te gaan aanpakken en meer om die norm te 
beïnvloeden. Nederland is daar goed in met veel 

beleid om integriteit te bevorderen, dat is vooral 
gericht op verandering van de sociale norm en 
hopelijk ook de persoonlijke norm. Dan is het maar 
de vraag welke rol strafzaken dan kunnen spelen.”

Heel gechargeerd zeg je: stop maar met het 
strafrecht.  
W: “Dat is te radicaal.” 

Wat kan de rol van het strafrecht volgens jou wel zijn? 
W: “Er is een geruchtmakende Amerikaanse 
studie geweest waaruit blijkt dat strafrechtelijke 
aanpak van ondernemingen niet de gewenste 
algemene preventieve werking had in de zin van 

een soort herinneringsfunctie aan bedrijven van 
oh ja, we moeten aan compliance werken en anti-
corruptie programma’s gaan opzetten. En voor 
de bedrijven die daar al goed mee bezig waren, 

zij worden gepakt. Afschrikking werkt het beste 

bedrijven die er een zooitje van maken nauwelijks.” 

Toch wil het OM graag betekenisvolle zaken 
zoals die van S M-O shore om zo een 
waarschuwingssignaal in de branche af te geven.  
M: “Ik heb zaken bestudeerd en bij sommige 
mensen geloof ik echt dat ze een gebrek hebben aan 
moreel besef. Dat zij risico nemen voor een groot 
rendement. Mensen in hoge functies worden betaald 
om invloed uit te oefenen en iets te bereiken wat 

beide partijen willen. Zij nemen soms beslissingen 
waarvan zij oprecht denken dat er niets mis mee 
was. Wij denken daar anders over, de rechter ook.”

Ligt daar denk je een mogelijkheid voor het 
strafrecht om invloed uit te oefenen? 
M: “Strafrecht kan mensen uit dat soort  
posities halen.”
W: “Ik kan daar lastig antwoord op geven, maar 
speculerend vanuit het onderzoek plaats ik 
kanttekeningen. De centrale vraag is: waarom 
verandert het strafrecht de persoonlijke norm 
dan niet? Dat heeft mogelijk te maken met 
rationalisaties. De psychologische truc om gedrag 
te vergoelijken. Het gaat hier over mensen met 

werkende, geslaagde zakenmannen. Corruptie 
past daar niet bij. Juist daarom hebben zij sterk 
de behoefte om hun gedrag te rechtvaardigen 
en uit te leggen waarom het geen corruptie 

Wat we in onderzoek alleen moeilijk kunnen 
vaststellen, is of ze die rationalisaties vóór de 
daad al gebruiken om die persoonlijke norm te 
neutraliseren. ‘Ik weet wel dat het fout is, maar…’
Of rationaliseren ze pas achteraf en is het een 
afweer tegen de beschuldigingen? Ik weet het 
niet. Wat we in ieder geval zien is dat er een 
afweermechanisme is tegen de morele pijlen die 

strafrecht? 
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Ik zie de beperkingen van het strafrecht en 
heb ook niet de illusie dat wij daar alles mee 
oplossen. Toch denk ik wel dat ons signaal 
aankomt. Daarnaast denk ik ook dat we 
de maatschappij moeten laten zien dat dit 
soort gedrag niet gepikt wordt. Maar ook in 
de preventie heb ik wel hoop dat strafrecht 
wat doet. Ik ben nog wel zoekende naar hoe 
je dat het beste kunt inzetten gezien deze 
beperkingen. 
W: “Daarom vind ik het vrijwillig melden van 
bedrijven en clementieregelingen een goede 
ontwikkeling. Het is belangrijk dat werknemers 
de gelegenheid hebben om na te leven. Dat ze 
weten hoe ze niet ongewenst de wet overtreden. 
Een compliance-regeling is denk ik een goede 
escape voor bedrijven die niet moedwillig de wet 
vertreden. En resocialisatie speelt een cruciale rol: 
hoe kun je gedrag verbeteren? Een belangrijke 
theorie voor het reguleren van het bedrijfsleven is 
de handhavingspiramide. Die zegt: regulering van 
ondernemingen werkt vooral wanneer de dreiging 
aanwezig is. Je begint onderaan de piramide met 
voorlichting, instructies. Dan krijg je de grote bulk 
van de goedwillenden wel mee. Dan zijn er ook de 
minder goedwillenden en die moeten maar eens 
een waarschuwing krijgen. Pas in de top kom je 
bij de strafrechtelijke sancties uit. Maar die hele 
piramide werkt onder de voorwaarde dat die top 
er is. Dat veronderstelt wel dat strafrecht. 
Hoe houdt het OM eigenlijk in de gaten dat 
een bedrijf dat schoon schip heeft gemaakt, 

toch weer in oude patronen vervalt? Dat 
corrupt gedrag er weer insluipt?”

We kunnen bij een schikking met een bedrijf 
in Nederland niet als voorwaarde opnemen 
dat ze bepaalde compliance-maatregelen 
nemen. Wel vinden we dat een bedrijf alleen 
voor een schikking in aanmerking mag komen 
als het eerst laat zien dat de boel op orde is.
W: “Ik vind het jammer dat er nog nauwelijks 
wetenschappelijk onderzoek is naar de werking 
van die compliance-systemen op wetsnaleving. 
Ik vind het interessant en geloof er wel in.” 

Met een strafrechtelijke interventie, zoals 
een schikking, kun je bij bedrijven wel bereiken 
 dat ze de boel opschonen. Daar heeft het  
strafrecht wel een rol.
“Dat denk ik ook. Bedrijven hebben de neiging om 
snel de topmensen de zwartepiet te geven. Dat 
is allemaal onderdeel van het idee schoon schip 
maken om weer snel verder te kunnen. The bad 
guys are gone. Maar het is maar de vraag of de 
condities waaronder de corruptie kon plaatsvinden 
ook zijn aangepakt. Bij Volkswagen zag je dat 
ook. De topman werd er direct uitgeknikkerd, 

maar is de oorzaak ook aangepakt?”

Dat betekent dus dat we binnen het bedrijf 
breed moeten kijken naar wat er aan de hand 
is. En niet alleen maar kijken naar individueel 
gedrag? Binnen het strafrecht kijken we wel 
steeds meer naar de vraag welke individuen 
daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de 
stra are gedragingen binnen de onderneming.
W: “Dat is een interessante ontwikkeling. We 
hebben jarenlang gezegd dat het ingebakken 
zit in de cultuur. Dat we de organisatie meer 
als handelende actor moesten zien en dus ook 
rechtspersonen aanpakken. De laatste jaren 
verschuift het evenwicht eigenlijk meer naar 
de individuele aansprakelijkheid. Amerika is 
daarmee begonnen, met het idee dat dat een 

Wat zijn na het onderzoek jullie aanbevelingen?
M: “Je niet alleen richten op de kosten en baten van 
corrupt gedrag en het beïnvloeden daarvan. Het lijkt 
er sterk op dat er sprake is van een relatie tussen 
normen, zowel interne als sociale, en het gedrag. Daar 
moet je proberen interventies op te bouwen zodat 
mensen zich net gaan gedragen. Normaal zet je aan 
het einde van een document pas een handtekening 
waarin je verklaart dat je het eerlijk hebt ingevuld. 
Uit onderzoek blijkt dat als je wilt dat mensen geen 
fraude plegen, je die boodschap juist al het begin van 
het document moet zetten. Een simpel, maar mooi 
voorbeeld van beroep doen op de interne norm.”

Bedrijven zijn 
geneigd om de top de 
zwartepiet te geven“
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