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Inleiding 

Corruptie heeft ingrijpende maatschappelijke gevolgen. Corruptie drijft prijzen op, 

verstoort eerlijke concurrentie, en ondermijnt het vertrouwen in de overheid (Chan, 

2000; Osborne, 2013). Om corruptie effectief en gericht tegen te gaan is inzicht in de 

oorzaken ervan noodzakelijk. Het doel van dit promotieonderzoek is om inzicht te 

bieden in waarom mensen zich inlaten met corruptie. Dit proefschrift richt zich op 

een specifieke vorm van corruptie: omkoping. Omkoping vereist de betrokkenheid 

van tenminste twee personen, een omkoper en omgekochte. Dit promotieonderzoek 

beperkt zich tot de meest voorkomende vorm: de omkoping van ambtenaren door 

medewerkers van bedrijven (Rose-Ackerman, 1997). Het doel is om meer inzicht 

te krijgen in waarom medewerkers van bedrijven ambtenaren omkopen (actieve 

omkoping), en waarom ambtenaren zich laten omkopen (passieve omkoping). Het 

onderzoek zoekt daarmee naar verklaringen voor het gedrag van beide betrokkenen; 

immers, it takes two to tango. 

Naar oorzaken van corruptie is al veel onderzoek gedaan (de Graaf, von Maravić, & 

Wagenaar, 2010). Het overgrote deel daarvan zoekt naar verklaringen voor verschillen 

tussen landen: waarom komt corruptie veel voor in sommige landen, en veel minder 

in andere landen (Collins, Uhlenbruck, & Rodriguez, 2009; Dong, Dulleck, & Torgler, 

2012; Svensson, 2003)? Zo blijkt de bestaansduur van de democratie in een land 

gerelateerd te zijn aan het waargenomen niveau van corruptie: hoe langer de duur, 

hoe minder corruptie lijkt voor te komen (Treisman, 2000). Zulke macrofactoren die 

van invloed zijn op corruptie zijn echter behoorlijk stabiel, en moeilijk te veranderen. 

Deze kennis biedt dan ook geen makkelijke aanknopingspunten om corruptie op de 

korte termijn tegen te gaan. Bovendien biedt het geen verklaring voor variaties in 

corruptie binnen landen: waarom komt corruptie meer voor in sommige organisaties 

dan in andere, waarom laat binnen een organisatie de ene persoon zich wel, en zijn of 

haar collega zich niet in met corruptie, en waarom gaat een persoon met de één wel, 

en met een ander geen corrupte relatie aan? Aan het beantwoorden van deze vragen 

hebben corruptieonderzoekers relatief weinig aandacht besteed. Het doel van dit 

promotieonderzoek is inzicht te bieden in deze veel minder onderzochte ‘type’ 

factoren die van invloed kunnen zijn op corruptie: 1) kenmerken van ambtenaren 

en ondernemers die tot corruptie geneigd zijn, 2) kenmerken van hun organisaties, 

en 3) kenmerken van hun (corrupte) relaties. Daarbij richt het onderzoek zich niet 

alleen op hoe individuele-, organisatie- en interactiefactoren corruptie afzonderlijk 

beïnvloeden, maar ook hoe ze dat in samenspel doen. 
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In de literatuur zijn verschillende onderzoeksmethoden toegepast om inzicht te 

verkrijgen in verklaringen voor corruptie: vragenlijsten (zie bijvoorbeeld Tavits, 2010), 

experimenten (zie bijvoorbeeld Köbis, Van Prooijen, Righetti, & Van Lange, 2015), en 

case studies (zie bijvoorbeeld de Graaf & Huberts, 2008). Elk van deze methode heeft 

belangrijke voordelen, maar elke methode kent ook nadelen (Johnston, Leach, & 

Liu, 1999). Zo kunnen vragenlijsten zicht bieden op welke factoren (het sterkst) met 

corruptie samenhangen door grote en relevante steekproeven te bevragen. Een nadeel 

van vragenlijstonderzoek is echter het risico op sociaal wenselijk antwoordgedrag; 

mensen kunnen corrupte neigingen onterecht ontkennen (Torfason, Flynn, & Kupor, 

2013). Daarnaast kunnen vragenlijststudies geen oorzaak-gevolgrelaties vaststellen. 

Experimenten kunnen wel oorzaken van corruptie identificeren, en staan daarnaast 

toe echt gedrag te observeren. Een nadeel van experimenten is hun vaak artificiële 

omgevingen, die mogelijk weinig overeenstemmen met werkelijke situaties (Sequeira, 

2012). Het is daarom niet duidelijk of mensen die corrupte beslissingen nemen in 

een experimentele situatie dat ook in het echt zouden doen. Case studies staan toe 

diepgaand onderzoek te doen naar situaties waarin mensen zich daadwerkelijk met 

corruptie hebben ingelaten (Johnston et al., 1999; Luck, Jackson, & Usher, 2006). 

Een nadeel van case studies is dat de uitkomsten doorgaans zijn gebaseerd op een 

beperkt aantal zaken (de Graaf & Huberts, 2008). Daarnaast bestaan case studies 

noodzakelijkerwijs alleen uit ontdekte zaken, terwijl die niet representatief hoeven te 

zijn voor alle corruptie die plaatsvindt, en staan case studies, net als vragenlijsten, niet 

toe vast te stellen of de onderzochte variabelen werkelijke oorzaken van corruptie 

zijn. Kortom, elk van de methoden heeft bepaalde voordelen, maar ook nadelen. 

Daarom pas ik in dit promotieonderzoek een combinatie van onderzoeksmethoden 

toe: als verschillende methoden vergelijkbare resultaten laten zien vergroot dit het 

vertrouwen in de resultaten, en nog meer als het onderzoek wordt uitgevoerd onder 

relevante steekproeven, in dit geval, onder mensen die daadwerkelijk werkzaam zijn 

als medewerker van een bedrijf of als ambtenaar, en die in de gelegenheid zijn om te 

kopen of omgekocht te worden. 

Uitkomsten onderzoeken

Om meer inzicht te krijgen in individuele-, organisatie- en interactiefactoren die 

corruptie beïnvloeden, afzonderlijk en in samenspel, heb ik vier studies gedaan: 

twee vragenlijststudies, een experiment, en een dossierstudie. De vragenlijsten en 

het experiment zijn afgenomen onder grote steekproeven van medewerkers van 

overheidsorganisaties en bedrijven, die allen frequente contacten onderhouden 

met werknemers uit de andere sector, en die in het kader van die contacten taken 
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verrichten waarover ze beslissingsbevoegd zijn. Hieronder vat ik de uitkomsten van 

de vier studies samen per ‘type’ factor, waarna ik inga op de praktische implicaties 

van het onderzoek.

Individuele factoren 
Corruptie is uiteindelijk het gevolg van beslissingen van individuen. In het eerste 

onderzoek, een vragenlijststudie, stond de vraag centraal welke individuele factoren 

neiging tot corruptie kunnen verklaren. Ik heb onderzocht of de volgende motieven 

gerelateerd zijn aan corrupte neigingen: de ingeschatte kosten en baten van 

corruptie, waargenomen gelegenheden om corruptie te plegen en om hiervan af 

te zien, en persoonlijke en sociale normen ten aanzien van corruptie. De resultaten 

suggereren dat ambtenaren en medewerkers van bedrijven meer geneigd zijn 

tot corruptie als ze hogere baten en lagere kosten (in dit geval lagere pakkans en 

straffen) van corruptie inschatten; als ze meer mogelijkheden zien om corruptie te 

plegen en minder mogelijkheden om hiervan af te zien; als zij zich minder moreel 

verplicht voelen om van corruptie af te zien; en als zij denken dat hun collega’s 

corruptie accepteren en zich hiermee inlaten. De belangrijkste voorspellers, dat wil 

zeggen de individuele factoren die uniek bijdragen aan het verklaren van corruptie, 

waren waargenomen gelegenheden om van corruptie af te zien en persoonlijke en 

sociale normen ten aanzien van corruptie, terwijl mogelijkheden tot het plegen van 

corruptie en de inschatting van de kosten en baten geen unieke variantie verklaarden 

in corruptie. De resultaten waren vergelijkbaar voor medewerkers van bedrijven en 

ambtenaren, en daarmee voor zowel de actieve als de passieve kant van omkoping. 

Deze resultaten werden gerepliceerd in het tweede vragenlijstonderzoek.

Vervolgens heb ik onderzocht of deze zelfde factoren aanwezig waren in de 

dossiers van werkelijke omkopingszaken. De dossiers suggereren dat de betrokken 

corruptieplegers uit waren op zowel financieel profijt als op minder tastbare voordelen; 

zij moeite deden om de kans op ontdekking te verkleinen; zij mogelijkheden zagen 

of creëerden om corruptie te plegen; zij de ernst en laakbaarheid van hun handelen 

niet inzagen; en ze dachten dat ook hun collega’s corruptie accepteerden en zich 

hiermee inlieten. De motieven voor corruptie waarvan de vragenlijstonderzoeken 

lieten zien dat deze aan corruptie gerelateerd zijn kwamen dus ook als relevante 

factoren naar voren in het dossieronderzoek, waarmee belangrijk convergerend 

bewijs werd geleverd voor hun mogelijke invloed op corruptie. 

De corruptieliteratuur ging er tot nu toe vanuit dat vooral economische factoren 

als ingeschatte kosten en baten corruptie verklaren (Andvig, Fjeldstad, Amundsen, 

Sissener, & Søreide, 2001; Dong et al., 2012; Shover & Bryant, 1993). De hier beschreven 
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onderzoeken samen laten echter zien dat naast de kosten en baten ook andere 

factoren, vooral persoonlijke en sociale normen, een rol spelen, en wellicht zelfs een 

crucialere. De visie dat corruptie puur het gevolg is van een koele berekening van de 

risico’s en opbrengsten lijkt dus te beperkt, en wellicht zelfs incorrect. De resultaten 

van dit promotieonderzoek suggereren dat corruptie meer een moreel probleem is 

dan primair gevolg van een kosten-baten analyse.

Organisatiefactoren
Corruptie wordt gepleegd in een organisatorische context. Het is daarom van belang 

niet alleen de rol te onderzoeken van de ‘bad apple’, maar ook die van een mogelijke 

‘corrupting barrel’. Wat is de rol van organisatiekenmerken bij corrupte transacties 

tussen ambtenaren en medewerkers van bedrijven? In de tweede vragenlijststudie 

heb ik onderzocht of het ethisch klimaat van organisaties gerelateerd is aan corrupte 

neigingen van medewerkers. Als het maximaliseren van eigenbelang gezien wordt als 

het voornaamste criterium bij het nemen van beslissingen in een organisatie, dan is 

sprake van een overwegend egoïstisch organisatieklimaat. Als het maximaliseren van 

de belangen van anderen en de maatschappij als geheel als leidend gezien wordt, dan 

is er sprake van een overwegend ethisch organisatieklimaat (Arnaud & Schminke, 2006; 

Kish-Gephart, Harrison, & Treviño, 2010). De uitkomsten van het vragenlijstonderzoek 

impliceren dat mensen die werken in een egoïstischer en minder ethisch klimaat 

meer geneigd zijn tot corruptie. Vervolgens heb ik zes weken later middels een 

experimentele studie onder dezelfde deelnemers onderzocht of het ethisch klimaat van 

organisaties een causale invloed heeft op corrupte beslissingen van medewerkers. In 

het experiment werd de professionele identiteit van de deelnemers wel of niet saillant 

gemaakt (zie Cohn, Fehr, & Maréchal, 2014), waarna de deelnemers een corruptiespel 

speelden (zie Köbis et al., 2015). De resultaten laten zien dat onder de deelnemers wier 

professionele identiteit saillant gemaakt was, een egoïstischer klimaat leidde tot meer 

corrupte beslissingen, terwijl een ethischer klimaat juist leidde tot minder corrupte 

keuzes. Als de professionele identiteit van de deelnemers niet saillant was gemaakt, 

was het waargenomen ethisch klimaat van hun bedrijf niet van invloed op hun keuzes 

om zich in het spel in te laten met corruptie. Dit betekent dat ik een causaal verband 

vond tussen het waargenomen ethisch klimaat van bedrijven en corrupte beslissingen 

van medewerkers: een organisatieklimaat dat wordt waargenomen als overwegend 

egoïstisch vergroot de kans op corruptie. Dit is de eerste studie die een dergelijk causaal 

verband blootlegt, en laat zien dat ‘bad barrels can cause apples to rot’. Het onderzoek liet 

daarnaast zien dat de beslissingen van de deelnemers in het corruptiespel significant 

en positief samenhingen met hun zelfgerapporteerde geneigdheid tot corruptie op het 

werk. Dit wijst erop dat het corruptiespel niet ‘zomaar een spel’ was, maar daadwerkelijk 

inzicht biedt in de corruptiegevoeligheid van medewerkers in het echte leven. 
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De onderzochte strafdossiers wijzen erop dat naast het ethisch klimaat ook andere 

organisatiefactoren een rol spelen bij corruptie. Het onderzoek liet zien dat in de 

organisaties van de omgekochte ambtenaren relevante anti-corruptiemaatregelen 

ontbraken, zoals functiescheiding, functieroulatie en goede controles. Daarnaast viel 

de rol van de leidinggevenden van de corruptieplegers op: deze bleken vaak geen 

goed toezicht te hebben gehouden op het doen en laten van hun medewerkers, 

reageerden niet adequaat op waarschuwingssignalen, en gaven niet altijd het goede 

voorbeeld. Hoewel corruptie gepleegd wordt door individuen, suggereren deze 

studies dat de appel misschien niet zou zijn gaan rotten zonder een ‘schimmelige’ 

mand.

Interactiefactoren
Een corrupte samenwerking vereist niet alleen twee gemotiveerde daders; zij moeten 

elkaar ook ontmoeten. Over welke factoren in de interactie tussen personen de kans 

beïnvloeden dat zij tot corruptie overgaan is nog weinig bekend. De uitkomsten van 

het dossieronderzoek suggereren dat interactiefactoren wel degelijk een rol spelen, 

zowel bij het ontstaan van corrupte samenwerkingen als de bestendiging daarvan. 

De ambtenaren en de ondernemers die hen omkochten onderhielden over het 

algemeen langdurige en (steeds) intensieve(re) contacten met elkaar, en wisselden 

diensten en wederdiensten uit die in de loop der tijd langzamerhand in omvang 

en frequentie toenamen. Deze bevindingen duiden erop dat een relatief lange, 

intensieve en persoonlijke relatie het risico op corruptie kan vergroten, vooral als de 

betrokkenen elkaar ook buiten het werk en werktijd om ontmoeten, met als mogelijk 

gevolg dat de grens tussen werk en privé langzaamaan vervaagt. Dit zou kunnen 

leiden tot het ontstaan van corrupte samenwerkingen die niet alleen persisteren, 

maar die in de loop der tijd ook ernstiger worden.

Samenspel factoren
Het doel van de tweede vragenlijststudie was om inzicht te krijgen in hoe organisatie- 

en individuele factoren corruptie in samenspel beïnvloeden. Ik heb onderzocht of 

het ethisch klimaat van organisaties corrupte neigingen van medewerkers direct 

beïnvloedt, of via individuele factoren. De uitkomsten suggereren dat de relatie 

tussen ethisch klimaat en corruptie indirect is, en loopt via individuele factoren, 

meer specifiek, bij ambtenaren via persoonlijke normen, en bij medewerkers van 

bedrijven via persoonlijke en sociale normen. Dit duidt erop dat mensen die werken 

in een egoïstischer en minder ethisch organisatieklimaat zwakkere persoonlijke 

normen ervaren om van corruptie af te zien waardoor ze corruptiegevoeliger zijn, 

en medewerkers van bedrijven die werken in een egoïstischer klimaat daarnaast ook 

zwakkere sociale normen ten aanzien van corruptie ervaren, met als gevolg dat ze 
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meer geneigd zijn tot corruptie. Daarentegen lijken medewerkers in een ethischer 

klimaat juist sterkere sociale en/of persoonlijke normen ten aanzien van corruptie 

te ervaren, waardoor zij minder geneigd zijn tot corruptie. Het dossieronderzoek 

laat zien dat naast organisatie- en individuele factoren ook interactiefactoren een 

rol spelen bij corruptie; de drie factoren kwamen niet alleen vaak samen voor in de 

omkopingszaken, maar leken elkaar ook te beïnvloeden en te versterken. Corruptie 

lijkt dan ook niet het resultaat van één of een beperkt aantal ‘prominente factoren’, 

maar van een combinatie van individuele, organisatie- en interactiefactoren die 

vaak samen lijken voor te komen, die elkaar versterken, en die zo een ‘toxische mix’ 

vormen. 

Praktische implicaties
Dit promotieonderzoek naar verklaringen voor corruptie op individueel-, organisatie- 

en interactieniveau is een belangrijke aanvulling op de huidige corruptieliteratuur, 

waar de focus vooral ligt op het zoeken naar verklaringen op macroniveau. Op 

basis van mijn onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan 

voor maatregelen om degenen die uiteindelijk de corrupte beslissingen nemen, 

individuen, daarvan te weerhouden.

Individuele factoren: De conclusie dat corruptie meer een moreel probleem lijkt te zijn 

dan primair een gevolg van een kosten-baten analyse, impliceert dat het verhogen 

van de pakkans en de ernst van de sancties niet de enige en meest effectieve 

manier is om corruptie te voorkomen. Dit is een belangrijke conclusie, omdat veel 

anti-corruptiebeleid juist hier grotendeels op is gebaseerd. De resultaten van mijn 

onderzoek suggereren dat het vooral belangrijk is om persoonlijke en sociale normen 

om van corruptie af te zien te versterken, en het voor medewerkers zo makkelijk 

mogelijk te maken om van corruptie af te zien. 

Organisatiefactoren: Dit promotieonderzoek laat zien dat organisatiekenmerken, 

in het bijzonder het ethisch klimaat van organisaties, corrupte keuzes kunnen 

beïnvloeden. Deze bevinding betekent dat organisaties niet alleen in staat zijn om 

corruptie tegen te gaan, maar ook verantwoordelijk kunnen worden gesteld om dat te 

doen. Aangezien ethisch klimaat corruptie veroorzaakt, kunnen het creëren van een 

ethisch klimaat en het ontmoedigen van een egoïstisch klimaat effectieve manieren 

zijn om corruptie te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door beloningsstructuren af 

te schaffen die medewerkers ertoe aanzetten hun beslissingen vooral te baseren 

op eigenbelang, en in plaats daarvan medewerkers te stimuleren niet primair te 

redeneren op basis van eigenbelang, maar ook oog te houden voor de belangen van 

anderen en van de maatschappij als geheel. 
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Interactiefactoren: Het nemen van maatregelen op organisatieniveau zou positief 

kunnen doorwerken op interactiefactoren die corruptie lijken te bevorderen. Door 

het nemen van structurele maatregelen als functiescheiding en -roulatie krijgen 

medewerkers minder snel de kans zich in te laten met corruptie omdat ze minder 

intense en langdurige contacten met zakelijke relaties kunnen aangaan, en door het 

uitvoeren van (niet in het oog vallende) controles wordt dit eerder ontdekt, zodat 

medewerkers niet verstrikt raken in een corrupte samenwerking met een zakelijk 

contact die steeds ernstigere proporties aanneemt.

Samenspel van factoren: Hoewel organisaties anti-corruptiemaatregelen kunnen 

nemen op alle drie niveaus, suggereert dit promotieonderzoek dat het niet nodig 

is maatregelen te richten op alle factoren en op alle niveaus. De toxische mix die 

ontstaat als verschillende factoren op verschillende niveaus samenkomen ontstaat 

mogelijk niet als interventies worden gericht op een ‘hoofdingrediënt’ van de mix; 

op een factor die op andere factoren op andere niveaus doorwerkt. Een enkele 

anti-corruptiemaatregel zou daarmee een wijdverspreid effect kunnen hebben, 

juist omdat de factoren samenhangen. Door op een sleutelfactor aan te grijpen 

kan de ‘toxische mix’ wellicht worden geneutraliseerd, en misschien zelfs worden 

voorkomen. Ethisch klimaat is wellicht zo’n sleutelfactor: ethisch klimaat is van 

invloed op corruptie, en beïnvloedt persoonlijke en sociale normen ten aanzien 

van corruptie. Interventies gericht op het versterken van het ethisch klimaat van 

de organisatie kunnen de persoonlijke en sociale normen van medewerkers om 

van corruptie af te zien dus versterken, wat betekent dat het gunstige effect ervan 

doorwerkt niet alleen op gedrag, maar ook op de overtuigingen van medewerkers, 

wat veranderingen bestendigt.


