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SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH)1 
 

 

Inleiding 

 

De thema’s besturen (governance) en goed besturen spelen een belangrijke rol in internationale 

discussies over succesfactoren voor sociale en economische ontwikkeling. Ontwikkelingslanden zoals 

Pakistan kennen op dat punt een slechte reputatie (zie bijvoorbeeld de Corruptie Perceptie Index van 

Transparency International). En binnen ontwikkelingslanden wordt de politie vaak gezien als de meest 

corrupte sector. Zo ook in Pakistan. Anderzijds bestaan er uitzonderingen op deze regel. Sommige 

politie-eenheden zijn hervormd en scoren veel beter. Dit onderzoek besteedt daar aandacht aan en is 

gericht op de factoren die van belang zijn voor het succes of falen van programma’s binnen de 

Pakistaanse politie die corruptie bestrijden en integriteit bevorderen. 

 

Hoofdvraag, concepten, model en methodologie 

Het onderzoek kent als centrale onderzoeksvragen ‘Hoe corrupt zijn (verkeers)politiekorpsen in 

Pakistan en welke factoren beïnvloeden de mate van corruptie binnen deze korpsen? en ‘Welke lessen 

kunnen hieruit worden geleerd om de integriteit van de politie te bevorderen?’. 

 

 Pakistan wordt geschaard onder de meest corrupte landen ter wereld (TI Corruptie Perceptie 

Index, 2006; 2009; 2010). De politie wordt gezien als de meest corrupte sector van het land, wat 

corruptie een relevant thema voor Pakistan maakt. Er is echter nog weinig empirisch onderzoek 

gedaan naar corruptie onder Pakistaanse politieambtenaren. Veel bestaand onderzoek naar politionele 

corruptie focust zich op de publieke opinie middels surveys (bijv. Akhtar, Rafiq, Asif, Saeed & Kashif, 

2012; Abbasi, Aziz & Khan, 2014). Weinig onderzoek is gedaan naar de politieambtenaar zelf, 

waardoor nog maar weinig empirische data bestaat om het probleem op micro- en mesoniveau te 

analyseren. Derhalve is nog niet in kaart gebracht welke factoren van invloed zijn op 

integriteitsschendingen en corruptie in publieke organisaties - in het bijzonder de politie.  

 Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie van politionele corruptie en 

integriteit, in zowel zich ontwikkelende als ontwikkelde landen. Ook is achtergrondinformatie 

verzameld over Pakistan en de Pakistaanse (verkeers)politie (hoofdstuk twee en drie). De 

literatuurstudie leidde ertoe dat de focus werd verbreed van corruptie naar integriteitsschendingen, met 

corruptie als één van deze schendingen. Op basis van de literatuurstudie is een conceptueel model 

opgesteld met factoren die van invloed kunnen zijn op integriteitsschendingen en corruptie in 

organisaties. Deze selectie omvat factoren op micro-, meso- en macroniveau (zie tabel 1). 

                                                            
1 I am very grateful to Thomas Westveer for the efforts he put in translating the summary of this thesis into 

Dutch. 
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Tabel 1 Condities en factoren die corruptie beïnvloeden (micro-, meso- en macro niveau) 

Werk gerelateerd 

- Financiële bezoldigingen (salaris) 

- Beloningssysteem (efficiëntie, eerlijkheid) 

- Type werk: hoeveelheid discretie, type taak 

Organisationeel 

- Structuur 

- Werving en selectie: gebaseerd op verdiensten 

- Controle, supervisie en verantwoording (checks & balances) 

- Regels ten aanzien van integriteit en corruptie 

- (Intern) onderzoek (proactief? sancties?) 

- Cultuur 

- Informele relaties (o.a. code of silence) 

- Organisationele waarden en normen 

- Training  

- Leiderschap 

- Operationeel 

- Strategisch 

Omgeving/extern 

- Politieke wil en interventie (instituties) 

- Sociale omgeving 

- Attitudes in de samenleving (verwachtingen) 

- Sociaaleconomische omstandigheden 
  

Het model omvat een aantal dimensies die integriteitsschendingen en corruptie kunnen veroorzaken of 

voorkomen. De eerste dimensie heeft betrekking op individuen en hun werk (microniveau). In 

ontwikkelingslanden is armoede vaak de belangrijkste factor. Het model houdt hier rekening mee: een 

beloningssysteem voor efficiëntie en eerlijkheid om werknemers gemotiveerd te houden. Ook 

discretionaire bevoegdheid en het misbruik daarvan, beide belangrijke oorzaken van corruptie, zijn 

meegenomen in het model. Tenslotte is ook het aantal werkuren meegenomen, en daarmee de 

hoeveelheid stress die werknemers ervaren. 

 Op mesoniveau gaat het om de organisatiestructuur, de organisatiecultuur en het leiderschap 

als centrale factoren die van invloed kunnen zijn op corruptie. Onderdeel van de organisatiestructuur is 

de werving en selectie (gebaseerd op verdienste (‘merit systeem’)), controlemechanismen en de 

aanwezige regelgeving. Onder organisatiecultuur vallen de onderlinge relaties en normen en de 

aandacht voor training in competenties en ethiek. De rol van leiderschap is op twee niveaus 

geanalyseerd: dat van de directe supervisor en het hoofd van de organisatie, met aandacht de 

voorbeeldfunctie en de omgang met deviant gedrag van ondergeschikten.  

 Tot slot is op het macroniveau rekening gehouden met politieke en sociaaleconomische 

omstandigheden, en de houding en verwachtingen van de omringende gemeenschap. Het model wordt 

hieronder samengevat in figuur 1.  
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Figuur 1 Conceptueel model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het model worden verschillende concepten gebruikt. Deze zijn afkomstig uit bestaande literatuur en 

worden als volgt geoperationaliseerd. 

 Corruptie betreft gedrag van publieke functionarissen die op onrechtmatige wijze zichzelf 

verrijken door misbruik te maken van de publieke macht die hen is toevertrouwd (Fijnaut & Huberts, 

2002). Politionele corruptie is het als een politiefunctionaris iets doet of nalaat dat in strijd is met zijn 

of haar taak, in ruil voor eigen financieel of materieel gewin of het beloven  daarvan (Punch, 2009). 

Integriteit is het handelen van werknemers in overeenstemming met relevante morele waarden, 

normen en regels binnen de eigen organisatie en de externe omgeving. Integriteitsschendingen zijn 

gedragingen die afwijken van morele waarden, normen, regels en verplichtingen (zie Fijnaut & 

Huberts, 2002). Naar de typologie van Lasthuizen, Huberts & Heres (2011) worden negen 

integriteitsschendingen onderscheiden die zijn vertaald naar de praktijk van de Pakistaanse 

verkeerspolitie: corruptie, favoritisme van managers, stelen en diefstal, het afzien van 

beboeten/bekeuren, accepteren van giften, verhullen van informatie/misbruik van informatie, 

discriminatie, seksuele intimidatie, en het gebruik van diensturen en privileges voor privédoeleinden.  

 Salaris en beloningen omvatten directe en indirecte financiële compensaties, met inbegrip van 

loon, commissies en bonussen (Mondy, 2008; Tima, 2011).  

 Werving en selectie betreft het proces van het zoeken naar kandidaten om in dienst te nemen, 

hen te stimuleren om te solliciteren voor functies binnen de organisatie en het screenen van 

kandidaten. Supervisie en controle refereert aan het controleren van het gedrag van beambten 

(supervisie) en mechanismes waarmee het gedrag en de gedragingen van beambten in de gaten wordt 

gehouden, alsook het verifiëren of conform instructies wordt gehandeld (Fayol, 1949). 

Organisatiecultuur omvat zowel formele als informele waarden, normen en ideeën (Chan, 1996), 

waaronder aspecten zoals ‘code of silence’ of ‘the blue curtain’ (cf. Newham, 2002; Newburn, 1999; 

Klockars, Ivkovic & Haberfield, 2006). Kwaliteit van training refereert aan de kwaliteit van 

trainingsprogramma’s en instituties, betreffende ethiek, integriteit en vaardigheden. Leiderschap doelt 

op ethisch leiderschap van direct leidinggevenden (operationeel) en afdelingshoofden (strategisch) 

(Trevino, 1985; Brown, Trevino, & Harrison, 2005).  

 Politieke en sociaaleconomische omgeving omvat de cruciale externe factoren die van invloed 

zijn op politieorganisaties, zoals politieke druk, maatschappelijke druk, verwachtingen ten aanzien van 

voorkeursbehandeling door de politie en politierelaties met omringende gemeenschappen.  

 

Empirisch onderzoek 

Het empirisch deel van dit onderzoek bestaat uit drie exploratieve case studies waarin gebruik is 

gemaakt van mixed methods. Het veldwerk bestond uit interviews met informanten, een 

gestandaardiseerde survey onder politiekorpsen in drie steden, participatieve observaties in drie steden, 

en het bestuderen van publiek toegankelijke en enkele vertrouwelijke documenten in elk van de drie 
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case studies. Van de 960 verzonden vragenlijsten werden er 470 geretourneerd, waarvan 440 gebruikt 

konden worden voor de analyse (een respons van 46 procent). De steekproef kwam overeen met de 

onderzoekspopulatie in termen van achtergrond en demografische gegevens (zie hoofdstuk 5-7).  

 De laatste fase omvatte het analyseren en presenteren van de resultaten om de 

onderzoeksvragen te beantwoorden. Elke case study is geanalyseerd met deze vragen in het 

achterhoofd. Met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve data, heeft cross-case vergelijking 

plaatsgevonden met aandacht voor de integriteit(sschendingen), kenmerken van de onderzochte 

korpsen en de factoren uit het model.   

 

Samenvatting van onderzoeksresultaten: percepties van corruptie en integriteit 

Uit de case studies (zie hoofdstuk 5-7) blijkt dat Pakistaanse politieagenten verschillen van het beeld 

dat in de literatuur naar boven komt in wat zij verstaan onder corruptie en integriteitsschendingen. 

Pakistaanse politieagenten erkennen het belang van het onderwerp, maar verschillen in hun perceptie 

van de inhoud en factoren die er toe doen (zie tabel 2).  

 Pakistaanse politieagenten bezien corruptie en onacceptabel gedrag niet in termen van 

integriteit en integriteitsschendingen. Deze concepten bleken onbruikbaar om te begrijpen welke 

handelingen als moreel acceptabel gezien worden. Desalniettemin beschouwt de meerderheid van de 

Pakistaanse politieagenten de meeste typen integriteitsschendingen uit de literatuur - variërend van 

corruptie en diefstal tot discriminatie en intimidatie - als onacceptabel. Een uitzondering hierop vormt 

favoritisme door managers, wat in het bijzonder in een van de onderzochte korpsen, tezamen met 

enkele andere ‘schendingen’, wel aanvaardbaar werd bevonden.  

 De mate waarin de verschillende typen corruptie en integriteitsschendingen onacceptabel 

worden gevonden varieert, waarbij corruptie, diefstal en seksuele intimidatie voor de politieagenten 

het minst acceptabel zijn. De mate waarin een integriteitsschending acceptabel wordt gevonden 

correspondeert met het aantal waargenomen incidenten; echter onduidelijk blijft of aanvaardbaarheid 

leidt tot meer schendingen, of dat meer schendingen leiden tot een hogere mate van aanvaardbaarheid.  

 Hoe vaak integriteitsschendingen plaatsvinden en worden waargenomen door agenten, 

verschilt sterk binnen de drie bestudeerde (verkeers)politiekorpsen. Opmerkelijk is de bevinding dat 

de politiekorpsen die het meest hervormd en gemoderniseerd zijn, het sterkst van elkaar verschillen, 

met het minste aantal waargenomen schendingen in Islamabad en de meest waargenomen schendingen 

in Rawalpindi. Daartussenin valt het meest traditionele korps (Attock). Dit valt samen met het beeld 

ten aanzien van de mate waarin integriteitsschendingen acceptabel worden gevonden binnen de 

korpsen, die aantonen dat andere factoren dan modernisering belangrijk zijn om bestaande verschillen 

in de percepties van agenten ten aanzien van aanvaardbaarheid en frequentie van 

integriteitsschendingen te kunnen verklaren. 

 Samengevat komt uit de cross-case vergelijking (tabel 2) naar voren dat de verkeerspolitie van 

Islamabad integriteitsschendingen het minst acceptabel vindt en dat daar tevens de minste integriteits-

schendingen worden waargenomen. Als de verkeerspolitie van Rawalpindi City en Attock worden 

vergeleken, ontstaat een onduidelijker beeld: in Rawalpindi worden verschillende typen gedrag niet als 

integriteitsschendingen aangemerkt, waardoor aanvaardbaarheid en frequentie hoger is. In Attock 

worden sommige gedragingen niet gezien als integriteitsschendingen, maar vindt men dit toch 

onacceptabel. Desondanks gebeuren serieuze integriteitsschendingen met grotere regelmaat dan in 

Rawalpindi.  
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Tabel 2 Algeheel beeld van corruptie en integriteitsschendingen  

 
 

Samenvatting van onderzoeksresultaten: Factoren en condities die integriteitsschendingen 

beïnvloeden 

De primaire bevindingen op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve data laten verschillen zien in de 

factoren en condities die van invloed zijn op integriteitsschendingen van politiekorpsen in Pakistan. 

Dit is logisch, gezien de drie sterk uiteenlopende case studies: de korpsen verschillen in structuur, 

samenstelling, wijze van werken en organisatie. Ook zijn er, zoals hierboven besproken, verschillen 

per type integriteitsschending.  

 Om tot algehele conclusies te kunnen komen, worden de bevindingen uit de cross-case 

vergelijking beschreven, en gecombineerd met inzichten uit de survey en interviews. Stap voor stap 

worden factoren vergeleken, die aantonen of er een negatieve dan wel positieve bijdrage is aan de 

waargenomen frequentie van integriteitsschendingen.  

 Salaris en beloningen worden door agenten zelf gezien als de belangrijkste factor die van 

invloed is op integriteitsschendingen (inclusief corruptie) in alle drie de politiekorpsen. De cross-case 

vergelijking bevestigt dit beeld, behalve voor Attock (laagste salariëring en een middenpositie in 

schendingen). De resultaten uit de survey op basis van de regressieanalyses spreken dit echter tegen: 

de data laten zien dat deze factor alleen van invloed is op corruptie en diefstal, en tegen verwachting in 

stimuleert deze factor deze typen integriteitsschendingen.   

 Werving en selectie wordt door 35-40% van de agenten gezien als belangrijke factor om 

integriteitsschendingen tegen te gaan, maar uit de cross-case analyse wordt deze relatie tussen beide 

niet gevonden. De regressieanalyse laat verrassend genoeg zien dat werving op basis van verdiensten 

de frequentie van enkele specifieke typen integriteitsschendingen beïnvloedt - seksuele intimidatie, 

discriminatie, favoritisme van managers - en dat deze factor negatief uitwerkt op deze schendingen 

(het heeft een stimulerende werking). 

 Supervisie en controle wordt als belangrijk instrument gezien in de strijd tegen 

integriteitsschendingen in Rawalpindi en Attock, maar niet in Islamabad. Uit cross-case 

vergelijkingen blijkt dat deze factor verband houdt met de frequentie waarmee integriteitsschendingen 

voorkomen, maar er komt geen algeheel duidelijk verband naar voren. Uit de regressieanalyses blijkt 

dat corruptie, diefstal en seksuele intimidatie wel tegengegaan kunnen worden door strenge supervisie 

en controle.  

 De drie politiekorpsen verschillen in hun perceptie wat de invloed is van zowel positieve als 

negatieve elementen van de organisatiecultuur op de frequentie van schendingen. Het ‘belonen van 

eerlijk en efficiënt gedrag’ wordt bijvoorbeeld in alle korpsen als belangrijk gezien, maar de 

belangrijkheid van ‘openheid en de afwezigheid van geheimhouding onder collega’s’ daarentegen 

 

Typen integriteitsschendingen 

in het onderzoek 

Perceptie van gedrag 

als een integriteits-

schending 
 

‘(sterk) mee oneens’ 

 

(n=440) 

Aanvaardbaarheid 

van integriteits-

schendingen 
 

‘soms, meestal of 

altijd acceptabel’ 

(n=440) 

Waargenomen 

frequentie van 

integriteitsschendingen 
 

‘gebeurt soms, vaak of 

altijd’ 

(n=440) 

1 Corruptie 38% 10% 12% 

2 Favoritisme van managers 39% 60% 62% 

3 Stelen, diefstal 49% 19% 14% 

4 Het afzien van beboeten 54% 35% 31% 

5 Accepteren van giften 48% 38% 41% 

6 Verhullen of misbruik van 

informatie 
53% 30% 29% 

7 Discriminatie 54% 30% 32% 

8 Seksuele intimidatie 53% 19% 16% 

9 Gebruik van diensturen en 

privileges voor privédoeleinden 
55% 27% 31% 
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wordt verschillend beoordeeld. Uit de regressieanalyses blijkt dat de factor organisatiecultuur vele 

typen gedragingen cq. integriteitsschendingen beïnvloedt. Zo beperken positieve elementen van de 

organisatiecultuur de frequentie waarmee seksuele intimidatie, het afzien van beboeten, discriminatie 

en het verhullen van informatie voorkomen. Meer negatieve elementen in de organisatiecultuur leiden 

tot een hogere frequentie van (waargenomen) schendingen, behalve voor favoritisme van managers. 

Organisatiecultuur is dus van cruciaal belang voor de mate waarin integriteitsschendingen voorkomen 

binnen de (verkeers)politie.  

 Het trainen van ethisch gedrag en professionele vaardigheden wordt in alle drie de 

politiekorpsen door 40 à 50% van de agenten gezien als relevante factor. Cross-case vergelijking laat 

echter zien dat deze factor geen consistente verklaring biedt voor de verschillen in waargenomen 

integriteitsschendingen. De regressieanalyse bevestigt dat dit slechts geldt voor discriminatie, 

favoritisme van managers en het accepteren van gunsten en giften.  

 Leiderschap wordt niet gezien als een belangrijke factor om integriteitsschendingen tegen te 

gaan, en dat blijkt ook uit de cross-case vergelijking. Ondanks dat de correlatieanalyse een verband 

laat zien tussen leiderschap en de frequentie waarmee integriteitsschendingen worden waargenomen, 

blijkt uit de regressieanalyse dat deze relatie niet doorslaggevend is: er is enkel een sterk verband voor 

discriminatie, waarbij leiderschap discriminatie lijkt te bevorderen.  

 Het algehele beeld van factoren laat zich niet gemakkelijk interpreteren en samenvatten. Toch 

lijkt het betalen van een beter salaris geen invloed te hebben op het terugdringen van 

integriteitsschendingen, noch werving en selectie en leiderschap. Supervisie en controle, training, het 

stimuleren van positieve en beperken van negatieve elementen in de organisatiecultuur lijken wel van 

belang om - specifieke typen van - integriteitsschendingen tegen te gaan in de context van Pakistaanse 

politiekorpsen. Figuur 2 geeft de gevonden relaties tussen factoren en integriteitsschendingen weer.  

 

Figuur 2 Relaties tussen factoren en integriteitsschendingen, inclusief corruptie 

 

 
 

 
Deze conclusies bieden handvatten voor de politiepraktijk gericht op het tegengaan van corruptie en 

integriteitsschendingen. Er past twijfel bij het belang en de veronderstelde werking van een aantal 

factoren (zoals salaris, werving en leiderschap), en in het beleid past meer aandacht voor supervisie en 

controle enerzijds en de cultuur en het bewustzijn (ook via training) anderzijds. Daarbij past ook wel 

de constatering dat differentiatie nodig is afhankelijk van de integriteitsschendingen die zich in een 

politiekorps vooral voordoen.  
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 Tegelijk is duidelijk dat vervolgonderzoek nuttig en nodig is om het beeld te preciseren en te 

nuanceren. Onderzoek in meer politiekorpsen in Pakistan kan het beeld aanscherpen,  onderzoek naar 

politionele integriteit en corruptie in (vergelijkbare) andere landen is belangrijk. Daarbij kan worden 

voortgebouwd op deze studie met soms nieuwe inzichten over de kern van het probleem (waar gaat het 

om bij corruptie en integriteit), over de aanwezigheid en aanvaardbaarheid van typen 

(integriteits)schendingen in politiekorpsen (met grote verschillen tussen korpsen) en op de factoren die 

er toe doen en in beleid meer aandacht verdienen. 

 


