
Een steekp"nning bederft
het horf

J.H.N. Broeders en J.R. Hakfoort*

I n dit artikel u'ordt het terscbí.lttsel corntptie in een economiscb raamwerk
l-geattal.yset'rcl tne[ behulp uatt het prirtcipaal-agent model. Deze benadering maakt

bet mogelijk om in te gaan op de uragen tunt corntptie ueroorzaakt, of corruptie
slecbt is, ett hoe corntptie bestreden diett te u,orden.

H<>e ver nren ook tL,rug gxat in cle geschicclenis. keer
op keer stuit  mcn op ger' :r l lcn van corruptic. Het is
ïan ulle tijclen. Al in het Ouclc -lt'stantent $rrrch er
v(x )r Íle\\'ll.lrsclttr s'cl : "Vortrzcker, af persing maakt
een n' i jze clsaus. L.n e.en stcckpcnning l . lcclerft  het
han" ( l)recl ikcr. h<xrÍ i lstr.rk r.  r 'crs 7).

In cl i t  anikcl saun \\ 'e in op cornrptic zoels s'e
cl ie bi j  voorbeelcl bi j  cle pol i t ie cn in het lokeal be-
stuur ran ktrnncn tref ' fen. Ve. gaan niet in op corntp-
t ie in cle pol i t iek. rnaar beperken ()ns t()t  clc anah'se
van cl i t  verschi jnsel in de uitr 'oering lan het beleicl  gc,-
get,ett cle doelstcllin.gen zo:rls clie cloor clc institutres
en cle u'etgevencle rnacht geforntuleercl zi jn' .  I l inncn
ieclere sociaal sanrcnn'erkingsverband vinclt een ge-
cleeltel i jke overclracht lan soevereiniteit  plaats van
cle gr<rpsle.clen n:r:r r cllran'o( )r alnge\\'czen incliviclu -
cn. Het bl i jkt onmogeli jk tc zi in er a p, i()t i  \ ' (x)r z()rg
te cl lagen cht laatstgenoenrclcr-r in ieclerc clcnkltare si-
t trat ic het algenteen belan.q zul lcn l l ten prcvaleren
boven specif ieke (r 'eel l l  f inanciële) pcrs<xrnl i jke l te-
lange n.

Vrn corruptie is sprakc, inclien een ltcstuurcle'r of
anrlrtcnalr ( l ' r iern:r rrÍgekort t( Í  I IOA) ntoecls' i l l ig '  tc-
gen clc cloelstel l in.gen en regels van zi jn organisatie
hanclelt  cloor zi jn posit ie te geltrr.r iken onr zi jn eigen
bcl:rn.q (uitgeclrukt in gelcl of in anclerc opltrengsten)
lxx'en cl l t  van clc organisatie tc stel le-n. Ecn ambte-
narr kan tegen cle cloelstel l ingen van zi jn or.ganisatie
in g:run cl<xrr inefïiciënt of slccht s-erk tc lcveren. r.an
corrurptie is echtcr slecl'rts clun sprake \\'anneer er
moeclu i l  in l tct spel is. Ook l t i j  het niet naleven van
cle rcgels van cle orgenisatie lroefi er gcen sprake te
ziin van cornrptie : een t$'ceclc r'o<lnvlrtrclc is nantc-
l i jk clat cle ar.nlrtcnaar cl ie cle regc,ls nict nakomt clrt
cloct r'<xrr zijn cigcn getvin. Wcrkner-lters clie l-ret niet
z() nau\\' nenten rnet cle regcls. rua:rr s'cl hanclelen in
het belang van cle orgenisutie zi jn volgcns cleze clef i-
nit ic clan rxrk nict c()rrupt.

I)e opbrengstcn van corrr.rpt ie ktrnncn \ ' (x)r ecn
arttlrtcnaltr vcle vcrschillencle r'ornten llllnnr..nten: ecn
e'nvelop ntet ge lcl kun van e igcn:rar vers issclen. goc-
cle rcn cn cl ienstcr-r.  zolr ls sn<lcpreisjes e n vcrl ;oun in-

gen. kunnen gratis of goedkoper geleverd worden.
In rui l  hienrxrr lcven deze anrbtenaar een bepaalde
prestatie: een aanbesteding wordt gegund aan een
bcvriencl aanne.rnersbeclrijf, een proces-verbaal niet
op.qernaakt.

Het artikel is als I'olgt opgeboun'd. Allereerst
srrrclt er een m<xlel van corruptie gepresenteerd,
u'aerin cle zogenaantcle principaal-agent benadering
gcbruikt zal n<rrclen om ltet verschijnsel van corrup-
tie te unalyseren. In dit nroclel *'ordt er van uitge-
gaan dat cornlptie mogelijk is omdat het voor de lei-
cl ing van een overheidsorganisatie niet haalbaar of
wenseli lk is om elke werkncmer voortdurend in de

Ílaten te houden ('rnonitoring'). Omdat er kosten ver-
bor-rclcn zijn met het houclen van toezicht is het in dit
moclel optim:ral een bepaalde hoeveelheid cormptie
tc rlccepteren.

Hct Íèiteliike niveau van corruptie in een organi-
satie zal bepaalcl s'orden ckxrr de afn'eging die indivi-
cluelc llOA's maken tussen cle opbrengsten en de
kostcn van corruptie. Door cle opbrengsten en kos-
tcn \'1ln corruptie in kaart te ltrengen is het mogelijk
tc vcrklaren waar()nt er zulke grote verschillen in cor-
rtrpt ie-niveatr bestaan tussen verschi l lende overheids-

* l )c autcurs z i j r r  respect ievel i jk  lerkzaam l t i j  het  Econo-
nrisclr (ieografisclr Instituut cn cle S\VO van clc Llnit.ersiteit
l l rn Arrrsterdanr.  I )aarnaast z i ln l te ide I 'erhonden aan het
Tinbergen Institr,rut. I)e xtlgorde van cle auteurs is door
t lobbclcn bepaelc l .  Zi j  dankcn.Ían Hakf<rort  en Ria Oonk
vtx rr hun s'aarclerrrllc ( literatur.rr)suggesties.
l. \ixrl cen anllvsc van c()rruptic in de \\'etgevcnde macht
zic lrij rrxrrlreclcl S. Rose-AckcÍntxn, Corntption: ct stud-l'irl
lx)liliL'ul cco,totn.t'. Academic l)ress. Ner' \trrk. 197U. Alh<rc-
seI rvc ons in clit artikel beperken t()t c()rruptie bij de over-
Itcicl. lttckent clit nict clat in het bcdrilfsleven geen c()rrup-
tic ()ptrccdt. \'oor ccn recente r.r"eclerlandse pultlikatie op
cfit gclriccl zie E. r'an clen Elshout c..J., C'orn.ptie in bet be-
dri.1/.:lert'rt: rdpport ot'er de betaryeling t'an cle kanker in
,\'ulerlutttlsc ortclcrrtcmitryqerr. Vrije Universiteit. Faculteit
der llcchtsgelcerclhcicl. Amsterclanr. 1 99-1.
2.  l )c rrroccl*  i l  zegt () \ 'er igcns nicts () \ 'er  dc r icht ing van het
i r r i t i : r t ic f .  I ) i t  k : tn z<xvcl  b i i  dc lX)A als l t i j  ccn andere pert i j
liggcrr.
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organisaties en salnenlevingen. l)it ralun\\'erk \\'()rclt
verv'olllens nllcler uitge\\'eÍkt. \\'xxrl)ij gekeken zal
u'orden naar cle fuct<xen clie nivear,rr.erschillen verkla-
ren.

Ven'olgens komt cle vtrlrg llrln cle orcle of cornrp-
tie slecht is trit het oogpunt van r.uaatsch:rppeliikc
kosten en baten. I)eze vraag is nogal omstreclen.
Een aantal alrtellrs l'rebben in het verleclen gestelcl
dat corruptie een positief ef'fèct kan hebben <>p gloei
en onrq'ikkeling. Er zal aangegeven s'orden clat in cle
nleeste gevallen de nraatschappelijke kosten uitgaan
boven de baten.

Dit doet cle vraag rijzen hoe c()rnrptie bestreclen
rnoet worden. Uit I'ret geschetstc laar-n*'erk vloeien
een aantal instnrmenten voort clic ingezet kunnen
l'orclen om het c()rnlptienivcxu tcnlg te clringen.
f)eze ziin gericht op cle BOA en clragen er urrn bij
clat zijn ven'achte opbrengsten \'.rn c()rnlptie klciner
u,orden en zijn te maken kosten groter.

Corruptie als informatieprobleem

De essentie van c()rruptie is een ir-rfirrmatieprobleenr.
Corruptie bestaat bij cle gratie van het fèit dat clege-
nen die de doelstellingen van l'ret beleid fbrmulelen
(in casu de kiezers en de u'etgevende macht) er
nooit helemaal zeker van kunnen ziin of de BOA's cle
hun toebedeelde taken níl i l r  cer cn ge\\ 'ctcn uinoe-
ren. Het is nar.nelijk te kostbaar of zelfL onmogelijk
(of in sommige gevallen r.r.risschien niet wenselijk)
onl volledig toezicht uit te oefenen op ieclere inclivi-
cltrele BOA. Als gevolg daan'rn bcschikt cle IIOA
over een zekere speelruir.nte om cle hem toevertr()u\\'-
cle overheiclsgoecleren of cliensten r'oor zijn eigen ge-
u,in aan te u'enclen''.

Stel. er bestaat een hor-nogeen goecl. zoals bij
voorbeeld een ver.gunning clie lÍgegeven uorclt cloor
een enkele arnlrtenlar. en cleze l'reanrlrte heeÍt clc mo-
gelilkheid cleze vc'rgunning te vcrlenen of af te s il-
zen. Verder bestaat er een vmlgcune nlnr clcze ver-
gr,rnning, die een neélatieve firnctie is van cle prijs van
het goecl. In eerste instantie nelnen ue' aan clat clc
ambtenaar op onjuiste gronclen cle vergtrnning krtn
rveigeren zoncler clat clit ontclekt llorclt door zijn su-
perieuren. \ íe kr.rnnen cle beamlrte in een dergel i jk
geval beschouu.en als een monopolist in het afgeven
van de vergunning clic cle cloelstelling heefi cle hoe-
veelheid steekpenningen cl ie hi j  kun ontvangcn te
maximaliseren'.

\bor en groot lrlrntal diensten oÍ grcclercn clie cle
overheid 'r'erkoopt' gelclt clat cle amlrtenaar clic ze
verstrekt persoonlijk geen of u'einig moeite in het
aanbieden en'an h<left te steken. In veel geval len kan
hij  de vol ledige opbrengsten vun zi jn corruptie in ci-
gen zak steken. In een aantal gcvul len. bi j  voorteelcl
bij vergunningen, zal hij een gecleelte van zijn ir-rkorn-
sten moeten afclrag-en aan cle overheidsorganisatie
waan'oor hi j  nerkt-.

Tot zover zijn u'e er r.'en r.ritgegaan clat er geen
kans n.as clat cle IIOA ontm:rskercl uorclt als zijncie
c()rf t lpt.  Dit  is echter een onre:r l ist ische aanneme. Er
is natuurlijk u'el enige mate van controle en cle lre-
arnbte zal geconfionteercl worclen met s:lncties \\":ln-
neer zijn activiteitcn aan het claglicl-rt komen. I)e er-nb-
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tcnaar zal cle pakkens en cle mogeli jke sancties in
zi jn af u'eging mcenelnen.

Corruptie-gevoelige markten

l)e karakterist ieken van de ckror een overheicls-
organisatie gelevcrcle goecleren en cliensten zijn van
belang r.'oor het verklaren van verschillen in corrup-
t ieniveaus tussen olganisaties en sarnenlevingen.

Corruptie is nroeilijker te ontclekken bij het ver-
I-r:rnclelen van relatief unieke goecleren en cliensten
zoals bous'pr() iecten. clefènsiematerieel en (geheime)

iniormatie clrrn bij bestellingen van potloclen en pa-
perclips. Bor.enclie'n beparrlt cle aalcl van cle te ler.'e-
ren goederen of cliensten (sartten ruet cle stnlcturlr
van cle organisatie ) of een c()rnlpt ieve ambtenaar al-
leen kan ()perere n of een sltrttens e rkingsverbancl
rttet ancleren aan zrtl ntoeten grtxn.

Als ger<rlg vlrn cle uarcl vun hrrn activi teiten zi jn
sournrige t>r'erhciclsor g:tnisuties kn'etsb:.tarcler r'oor
c()rfuptie clan l tnclere. De Algenrcne Rekenkamer
n()enrt in cl i t  Verbancl het tockennen van subsicl ie".
het beheren van goecleren. hct aangaan van c()ntrac-
ten, het beslissen ()\'er verÍallnningen, het hanclhaven
van rechtsregels. geschillenbeslechting, het regelen
van aangiften. het verzamelen en ben'erken van infor-
matie clie Voor clerden van lrelang is en tenslotte het(:
l )evcl l lgen \ i ln () l) lcctcn

De laatste tilcl zijn vooral gevallen bekencl ge\\'or-
clcn van (vcrmecncle) cornlpt ie bi j  cle pol i t ie en hi j
cle gr.rnning van lxlrrvprojecten. De reclen van cle cor-
ruptie-gevoeligheicl ver-r cleze laatste llctiviteit is voor-
el gelegen in clc karekterist ickcn van proclukt en
rnarkt. Een aanzier-r l i jke technische kennis is nrxl ig
()nr c()rfuptie te ontclekken, tcru'ijl er !4r()te s()rllnlen
gelcl mee gemoeicl zijn. Ter*'ijl cr vastgelegcle rcgels
cn proceclures bcstaan. zijn in clc bekencl ges orclen
c()rruptiege\'lrllen cle regels van openlraarheicl en
ziclrtlrearheicl van het gunningsproces geschonclen.

Ook cle aarcl van het politics'erk maakt clat cleze
organisatie c()rnlpt ie-gevoelig is. ln veel geval len heb-
bcn inclivicluele bcamlrten een gr()te speelruimte ter-
ui j l  zi j  bovencl ien aan tal loze vcrleicl ingen bkxrt
staan. De vorlruralige hooÍilconlnissaris lllaus
sprcekt clan <lok vrn een zevental cletonatoren clie
c()rruptie kunnen ontsteken, cle zer.'en I.fzeren D's. te
rreten: Demes, I)rurrk. DLrlrbe' l t jes, l)r 'ugs. Dalven.
I)obbelen en l)irtr'-tlicks .

.1. I)eze reclene rirrg Vert()()nt cen Ílr()te geliikenis rnct het
'shirk ing -nrocle l  van Shapiro en S( i Í l l i tz .  Zie C. Shapiro en

. l . t i .  St ig l i tz .  Fic lu i l i l r r ium unenrplovurcnt : rs r  \ \orker c l isc ip l i -
ne clevice. Attteritttrt Ecottontit Rclicrl l9U+. nr. -J. blz. +33-

t .  ( i r r rupt ie krrn txrk ()ptrcde n l r ls  r le l r rn l r tenlur : r ls  rnonop-
sor.rist optrecclt. bij rrxrlbeelcl uls :ranbcstecler vun ccn
bou$ project. I)it (l()ct cchter nicts :rf :ran cle esscr.rtic \'un cle
:rnal ïse.
5.  Vt 'gaan hier ui t  van een si tu l t ic  u 'earbi j  c le 'of f  ic ië lc pr i l -
zcn vun cle overhcirlscliensten lfgctlrrgcn l <:lrclen en cr dus
gccr.r clief.stal pla:rts vinclt. Zie r'oor rcn analysc vun c()rrup-
t ie nret  t l ief .stal  A.  Shlc i fèr  en R.\ \ ' .  \ ' ishn\ ' .  C()rrupt i ( ) l t .

Q t r t r ft e rl1'.lo t t r t t a I r t f' Ec r t t n n t i c.s. I 99.1. blz. 606-60'.
6. .\l(t.llsL'(rturiltl. l() rror Urnlrt'r l()9-1.
7. .J.A. l l laun. Flen c()rrupte c l ient lcr  is  c le pest r '<xrr  hct  hele
k<rrps. ./l-s/i/ii;/r, l 'c rke t t t t i t t 1qt' r t, jg. I r. nr. +. blz. .l(r.
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Bron: R. Klitgaard, Controlling Corntption. L'niversity of California Press,
Berkeley, blz.26.

Flguur 1. De wanneer een overheid in sterke mate regulerend
hosten en ba- optreedt in een economie, bestaan er veel mogelijk-

"o-l:n, 
t?.'-,, hàden ,,oor ambrenaren om corruptieve praktiiken te

ruDtlebestrll-
;;;;----' 

-' ontwikkelen. Het corruptieniveau in een planecono-
mle ls oaarom veelal ook hooq.

De kosten en bat€n van de individuele BOA

Er kunnen drie categorieën kosten onderscheiden
worden:
. de verwachte kosten van ontdekking en bestraf-

fing;
. morele en psychische kosten;
. de tiid en energie die de beambte in het leveren

van de c()rrllpte clienst moet steken.

Een belangrijk element in de afweging van een
BOA om al dan niet corrupt te worden is de straf
die hem opgelegd zou q'orden wanneer zijn corrup-
tie ontdekt wordt. De ambtenaar berekent de mogelij-
ke kosten claarvan door de kans op ontclekking te
vermeniprytrlcligen met de te vern'achten sancties, die
kunnen bestaan uit een verslechtering van ziln carriè-
reperspectieven, boetes, Ontslag of zelf.s gevangenis-
straf.

Ook de morele en psychische kosten die verbon-
den zijn met het plegen van corruptie spelen een
belangrilke rol. Sommige amhtenaren hebben'meer
problemen' met corrupt zijn dan andere. Individuele
normen- en waardenpatronen bepalen clat in een
gegeven situatie sommige ambtenaren wel, en ande-
re niet tot cornlptie zullen overgaan".

De derde kostenpost is de moeite die een ambte-
naar moet d<rn om steekpenningen te incasseren;
hoeveel tijd en energie kost het hem om zijn corrup-
tieve zaakjes rond te krijgen.

De keuze die de arnbtenaar tenslotte maakt om
al dan niet corrupt te \\'orden is afhankelijk van de
persoonlijke afweging tussen de verwachte opbreng-
sten van corruptie en de zojuist genoemde verwachte
kosten. Bij deze afo'eging is de tijdshorizon van be-
I'tng. Zo zal in een onstabiele politieke situatie de
kans op cornrptie hoger zijn, omdat ambtenaren niet
zeker kunnen zi jn van hun baan. Ook de leeft i id van

de BOA kan een rol spelen: 'Nog even een grote slag
slaan vlak voor m'n pensionering'.

Maatschappeliike kosten en baten

Tot nu toe is steeds gesproken over de afweging van
de inclividuele BOA. Hier gaan we in op de kosten
en baten van corruptie voor de maatschappii als ge-
heel.

Het begrip 'corruptie' draagt in de meeste cultu-
ren een negatieve connotatie met zich mee. Deson-
danks kunnen er in de economische literatuur een
aantal auteurs aangetroffen worden die wiizen op de
(vermeende) positieve effecten. Vanuit economisch
perspectief - zo luidt de redenering - zou corruptie
goed te verdedigen zijn omdat het leidt tot een opti-
rnale allocatie van overheidsdiensten en een efficiën-
tere economie: het meest efficiënte en ondernemen-
de bedrijf is in staat en bereid tot het betalen van de
hoogste steekpenningen. Bureaucratische belemme-
ringen zouden sterk afnemen. Voor de afnemers van
corruptieve diensten zou het bovendien belangrijk
ziin omdat het de onzekerleid die gemoeid is met in-
vesteringen kan reducerenY.

Deze redenering gaat echter voorbii aan een aan-
tal belangrijke bijverschijnselen van coÍruptie. Corrup-
tie is inefficiënt omdat in het proces van verlenen
van de corrupte dienst kosten worden gemaakt door
de BOA en de cliënt die bij een legale transactie over-
bodig zouden zijn. (Dit staat bekend als het proces
van 'rent seeking'). Zo worden produkten duurder
aangeschaft dan strikt noodzakeliik en wordt er in
het proces tijd en energie gestoken die wordt onttrok-
ken aan andere in maatschappelilk opzicht produktie-
vere bestemmingenlo.

Naast directe neÍlatieve economische effecten zijn
er ook indirecte negatieve effecten te onderscheiden.
Omdat burgers bij corruptie het venrouwen in de
overheid verliezen, treden er beheersproblemen op.
De legitimiteit van overheden staat ter discussie, de
juistheid van hun handelen wordt niet langer a priori
geaccepteerd.

De bestrtiding vaÍr corruptie: een
kosten-baten analyse

li7anneer corruptie vanuit maatschappeliik oogpunt
ongewenst wordt geacht moet het in ieder geval
bestreden worden totdat de marginale kosten van de

8. Alhoewel corruptie in praktisch alle samenlevinÍaen een
negatieve connotatie heeft, kan niet gesteld q'orden dat het
hebben van een sterk ontwikkeld normen- en waardenpa-
troon altijd een remmende inr.loed op het verschijnsel cor-
mptic zal hebben. In sommige samenlevingen zullen de
overhccrsende normen- en n'aardenpatronen het bevoorde-
len van leden van de eiÍaen clan of nepotisme juist stimule-
ren.
9. Ztebil voorbeeld N.H. Leff, Economic development
through lrureaucratic corruption, The American Bebauioral
Scientist. blz. 8-1,1.
10. Zie vr>or een uitgebreide beschrijving van dit argument:
trf .A. Brooks en BJ. Heijdra, Diriding tbe spoils: markets,
got,ernment and cornrption. Australian Institute for Public
Policv. \ríest Perth. 1991.

Kosten vdn
corruptie

Kosten vdn
corruptiebestrijding
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bestrijding niet langer ops,'egen tegen de marginale
opbrengsten van het terr.rgdringen van corruptie.
Daarbij gaan we er van uit dat de marginale sociale
kosten van corruptie toenemen naarmate corruptie
meer voorkomt, en dat de marginale kosten van cor-
ruptiedetectie en bestrijding, hoger ziin naarmate het
minder voorkomt (f iguur l)".

Theoretisch is het misschien mogelijk een dergelij-
ke kosten-baten analyse uit te voeren op de verhou-
ding tussen kosten van corruptie en van een geïnten-
siveerde bestrijding, in de praktijk is dit echter erg
lastig. Zowel de maatschappelijke kosten van corrup-
tie als van de bestrijding ziln namelijk moeilijk kwan-
tificeerbaar.

Net zoals in veel andere landen bestaan er ook in
Nederland geen éénduidige cijfers over het vóórko-
men en de gevolgen \an corÍ\\ptie \Ye\ ziln ci\fers he-
kend van het aantal weÍlens corruptie aangeklaagde
ambtenaren; in de iaren tachtig was er jaarlijks gemid-
deld in tussen de tien en de tn'intig gevallen sprake
van strafzaken tegen corrupte ambtenaren, waarvan
echter ongeveer tweederde geseponeercl werd12. Het
is echter aannemelijk dat corruptie in werkelijkheid
vele malen vaker voorkomr.

Als uitgangspunt van de corruptiebestrijding in
Nederland wordt klaarblifkelijk groot belang gehecht
aan de indirecte kosten van corruptie. Corruptie
wordt gezien als iets dat de bestuurliike integriteit en
daarmee de legitimiteit en dus de effectiviteit van het
overheidsoptreden aantast.

Dit uitgangspunt werd in 1992 verwoord door n'ij-
len minister Dales: "De overheid is wel of niet inte-
ger. Een beetie integer kan niet. En mer de integriteit
staat of valt het bestuur. Aantasting betekent verires
van vertrouwen bij de burger. En zonder vertrouwen
kan de democratie niet"'r. Corruptie ondergraaft de
basis van de moderne rechbstaat en moet daarom
vanuit het perspectief van de overheid koste wat het
kost bestreden worden.

Het bestrijden van coÍ:ruptie

De opties die een overheid ter beschikking staan om
het corruptieniveau terug te dringen of de kans <_rp
het optreden van corrLlptie te verminderen kunnen
in een vijftal groepen van aanbevelingen geclusterd
worden'-. Zíi zijn alle gericht op het beïnvloeden
van het afo'egingsproces van de BOA door zijn
verwachte opbrengsten te reduceren enlof zijn ver-
wachte kosten te verhogen.
De vijf clusters zijn:
. het aanscherpen van selectieprocedures: bii de

sollicitatie moet ook geprobeerd worden achter de
normen en waarden van de sollicitant met betrek-
king tot corruptie te komen en op basis van een
dergelijke screening moer een inschatting gemaakt
worden van de kans dat de kandidaat op termijn
tot corruptie geneigd zal ziin;

. het verbeteren van belonings- en bestraffingssyste-
men, waarmee zowel de beambte als zijn steekpe-
ningen verstrekkende cliënt geconfronteerd wor-
den;

o het intensiveren van het toezicht, opdat de kans
dat corruptie ontdekt wordt, vergroot wordt.
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. het verbeteren van de organisatiestructuren: de
speelruimte van de individr,rele ambtenaar moet
verminderd worclen:

. het veranderen van nonnen- en waardenpatronen:
corruptie moet vanuit rnorele gronden steeds af-
keurensn'aardiger gemaakt worden.

Overigens is het voor een ef-fectieve toepassing van
dergelifke maatregelen zeer belangriik dat er binnen
overheidsorganisaties duidelijke richtlijnen bestaan
met betrekking tot de vraag wanneer er van corruptie
sprake is.

Selectie
Het eerste hier genoemcle beleidsinstrLlment is een
betere screening van individr,ren voordat ze aangeno-
men sxorden. \ndien bïlroorbec\d een psycho\ogi-
sche test effectief is in het identificeren van Dersonen
die sterke morele bezwaren tegen corruptie koeste-
ren, kan men, door juist degelijke individuen aan te
nemen, de corruptie terugdringen. Ook het intensive-
ren van antecendentenonderzoek kan vruchten af-
werpen.

Een screening blijft echter een momentopname;
de kans dat dit een belangrijk middel zal blijken in
de striid tegen corruptie is dan ook erg klein.

Be lo ni rry en best raffi ng
Een verdere mogelijkheid - al gesuggereerd door
Becker en Stigler - is het betalen van efficiëntielonen
('efficiency wages')t). Door het betalen van een loon
dat boven vergeliikbare lonen in het bedriifsleven ligt
daalt de prikkel om steekpenningen aan te nemen.
Een hoger loon zorgt er namelijk voor dat ambtena-
ren die zich schuldig maken aan corruptie meer te
verl iezen hebben'o.

Een tweede mogelijkheid is gelegen in het aan-
scherpen van de sancties die er voor ambtenaren
op corruptie staan. Daarbij kan een onderscheid ge-
maakt worden tussen sancties binnen en buiten de
overheidsorganisatie. Bij sancties binen de organisa-
tie valt te denken aan een verslechtering van carrière-
perspectieven of overplaatsing.

Daarnaast is er het strafrecht. Volgens Anikel 363
van het lVetboek van Strafrecht kan een ambtenaar
die zich aan corruptie schuldig maakt vier jaar de cel
in. En volgens Artikel 177 van hetzelfde Vetboek

11, R. Klitgaard, Controllitlg Corntptiort, University of
Calif<rrnia Press, Berkelev, 19ÍlU, blz. 26 cn 27.
12. B..J.S. Hoetjes. Over cle schrccf: het schen.rergebied tus-
sen amlrtenaar en burger..!l.sÍitiële l?rkenningen, 19. 17, nr.
1. blz. 22.
13. Geciteerd in P. van \oppen. Verloren Onschuld: lokaal
bestuur in de ban van corruptie en fraude, Internrediair,7l
fL'brtrari 1991. blz. 77.
l.i. R. Klitgaard. Controllinlq Corruption. University of Cali-
Íirrnia Press. Berkeley, blz. 2,i
15. Zie G.S. Becker en GJ. Stigler. Law enforcement, malfea-
sance, and the compensation of enforcers , Journal of Legal
Stt t t l ics,  19' t ,  nr .3,  h lz.  l - r , t .
16. Voor een meer recente analyse van het betalen van effi-
ciency wages om corruptie tc bestrijden, zie T. Beslev en
J. Mclaren, Taxes and br ibery;  rhe rol t 'of  wage incenr ives,
Tbe Ecctnomic.lournal, 1.993, blz. tl9-141.
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loopt een burger die een ambtenaar omkoopt de
kans op een gevangenisstraf van twee jaar. Zoals we
al gezien hebben worden deze artikelen echter maar
zelden geëffectueerd. Het vaker toepassen van gevan-
genisstraf zal ertoe leiden dat de vern'achte kosten
van corrupteve dienstverlening stijgen, waardoor de
frequentie zal dalen.

Toezicbt
Een verdere mogelijkheid om corruptie te bestrijden
is gelegen in het ontwerpen van uniforme administra-
tieve en financiële procedures. Openbaarheid en con-
troleerbaarheid van het optreden van de BOA ver-
groot de kans op ontdekking van corruptie en
verÍlroot daarmee tegelijkenild de verwachte kosten
van corruptie voor de individuele BOA. In een aantal
gevallen kan het aanbevelenswaardíq, zijn onafhanke-
lilke controleurs in te scl.rakelen, waarbij bij voor-
beeld gedacht kan norden aan technisch ter zake
kundige accountants en controllers voor de controle
van bestekken en tekeningen in de bouwnijverheid.
Ook kan het soms verstandig ziln taken door meerde-
re ambtenaren uit te laten voeren. Ook hierdoor
wordt in het algemeen de kans op ontdekking groter.
(De uitzondering hierop is het verlenen van corrup-
tieve diensten in teamverband).

Organisatie
De mogelijkheden voor ambtenaren om samen een
systeem van corrLlptie op te zetten pleiten voor een
open organisatiestructuur. Een aantal studies suggere-
ren dat eenmaal ingezette corruptie vaak een 'kening-

reactie' te weeg brengt waarbii een steeds groter ge-
deelte van de organisatie cornlpt wordt". Openheid
kan bij voorbeeld n'orden bereikt door job-rctation

oí een projectges'ijze organisatie met leclen uit ver-
schillende geleclingen. Activiteiten die vanuit de aard
geheim zijn (politie-activiteiten) kennn een groter
gevaar op kartelvorming in l-ret aanbieden van corrup-
tie-activiteiten en zijn claarom ook kwetsbaarcler op
dit vlak.

Normen en u'aarden
Ondanks het feit dat overheden waarschiinliik niet di-
rect ontwikkelingen in nonnen- en waardenpatronen
kunnen sturen, kunnen zij wel proberen door be-
wustwordings- en reclamecampagnes de psychische
kosten die er v()or ambtenaren met cornlptie verbon-
den zijn te vergr()ten. n'aardoor cornlptie minder
vaak op zal treden.

Conclusies

In dit artikel is een eerste aanzet gedaan om het ver-
schijnsel cormptie in een econornisch raamwerk te
analyseren. I$íe geloven dat een dergelijke aanpak
het mogelijk maakt om de discussie over de oorza-
ken en de bestrijcling van corruptie wat te structure-
ren en een licht te werpen op de vraag waarom be-
paalcle overheidstaken gevoeliger zijn voor corruptie
dan andere.

'Wanneer alleen gekeken worclt naar de directe
kosten van corruptie, kan het veranrw-oord zijn een
zeker nivear,r van corrllDtie te tolereren. rVanneer ech-

ter ook gekeken wordt naar de indirecte kosten,
wordt het tolerantie niveau een stuk lager. Omdat de
gevolgen van corruptie tot op dit moment zo moeililk
in te schatten zijn, kan men niet door een nauwkeuri-
ge kosten-baten analyse komen tot een optimaal ni-
veaLl van corruptiebestrijding.

De overheid kan, zoals we hebben aangegeven,
via een groot aantal instrumenten proberen corruptie
te bestriiden. Zii ziin allen gericht op het beïnvloeden
van de afweging die de individuele BOA maakt tus-
sen de kosten en opbrengsten van corruptie.

Het bestrijden van corruptie via de genoemde in-
strumenten kan ook ongewenste consequenties heb-
ben: een strenÉlere selectie kan leiden tot het niet aan-
nemen van overigens uitermate geschikte BOA's,
verandering van bestraffings- en beloningssystemen
tot rechtsongelilkheid, door het intensiveren van het
toezicht en het veranderen van organisatiestnrcturen
kan de efficiëntie van het overheidsoptreden in het
gecling komen, terwijl een beïnvloeden van normen-
en waardenpatronen al snel tot bevoogding en zelfs
indoctrinatie leidt.

Naast een versterkte interne controle en het
verminderen van de beleidsruimte van ambtenaren
bestaat ook de mogeliikheid om de controle te laten
plaatsvinden door het democratisch proces. Dit zou
kunnen gebeuren door allerlei (met name hogere)
ambtelijke en bestuurlijke posten verkiesbaar te stel-
len. Dit zou pleiten voor een politieke structuur zoals
onlangs is voorgesteld door de commissie-Van Thijn.

Corruptie kan bestreden worden, maar corruptie-
bestrijding is kostbaar. Bovendien is altijd het gevaar
aanwezig dat corruptiebestrijding conflicteert met
anclere doelstellingen van het overheidsbeleid. Het

is aan de politiek om te bepalen welk niveau van cor-
ruptie men wenst te tolereren. Het bekend worden
vlln een aantal corruptie-affaires in de afgelopen
periode moet echter niet leiden tot een onbezonnen
invoeren van grootscheepse maatregelen. Kosten en
baten van bestrijding moeten afgewogen worden.
Anders bestaat het gevaar dat het middel erger is dan
de kwaal.

Jeroen Broeders

Jacco Hakfoort

17 . Zie bij r.'oorbeelcl J.C. Andvig en K.O. Moene, Hon'
c<rrruption may corrupt. ./o urnal oJ' Economic Bebador
and Organization, 799O. blz. 63-76.
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