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Er zijn 46 gevallen van (vermeende) publieke fraude en corruptie bestudeerd
die voor de rechter in hoger beroep zijn gekomen tussen 2000 en 2015. De
analyse richtte zich op factoren die fraude en corruptie beïnvloeden op
microniveau (kenmerken van de betrokken individuen), mesoniveau (van de
organisatie) en macroniveau (van de samenleving). Dit is gedaan met een
combinatie van onderzoeksmethoden en -bronnen, zoals literatuur-, archief- en
dossieronderzoek en het houden van interviews en expertmeetings.
De Bellisima die op de voorzijde van dit boek is afgebeeld is een onkruidachtige
plantensoort met diepe wortels die zich snel voortplant en andere gewassen
overwoekert. De plant is veel te zien in de Caribische landen. In dit boek
symboliseert de Bellisima fraude en corruptie. Het onderzoek laat zien dat
fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk teruggaan naar de
zeventiende eeuw en met hun diepe wortels een hardnekkig probleem vormen.
Oppervlakkig snoeien helpt niet.
Deze studie verduidelijkt de achtergronden van fraude en corruptie en doet
handreikingen om tot een doeltreffender preventie- en bestrijdingsbeleid te
komen. Een strafrechtelijke aanpak is onvoldoende, veel gevallen van fraude
en corruptie bereiken het Openbaar Ministerie niet. Het belang van een stabiel
bestuur, integer leiderschap en herziening van de politieke partijfinanciering
komt nadrukkelijk naar voren. De culturele mores en een gevoel van urgentie
vanuit de samenleving verdienen breed aandacht.

isbn 978-94-6375-621-1

Nelly Schotborgh-van de Ven

P.C.M. (Nelly) Schotborgh-van de Ven (1966) is cultureel
antropoloog, criminoloog en Certified Fraud Examiner. Zij
woont sinds 1999 in Curaçao en is als (wetenschappelijk)
onderzoeker actief in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Haar onderzoek concentreert zich op het financieel forensisch
vakgebied. Als trainer en adviseur werkt Schotborgh op het
terrein van integriteit en compliance.

De wortels van publieke fraude en corruptie
in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Het Caribisch deel van het Koninkrijk komt regelmatig in het nieuws met
fraude en corruptie. Het Nederlandse en het Caribische deel van het Koninkrijk
verwijten elkaar over en weer een bijdrage te leveren aan deze negatieve
beeldvorming. Maar wat is er nu werkelijk aan de hand? Dit onderzoek geeft
inzicht in de aard van publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het
Koninkrijk.

De wortels van
publieke fraude en corruptie
in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Nelly Schotborgh-van de Ven

De wortels van publieke fraude en corruptie
in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Nelly Schotborgh-van de Ven

Beoordelingscommissie
prof.dr. Gjalt de Graaf (Vrije Universiteit Amsterdam)
dr. Lydia Emerencia (voorheen University of Aruba)
prof.dr.mr. Wim Huisman (Vrije Universiteit Amsterdam)
prof.dr. Frans Koenraadt (Universiteit Utrecht en University of Curaçao)
prof.dr. Emile Kolthoff (Open Universiteit Heerlen en University of Aruba)
prof.dr.mr. Frank Kunneman (University of Curaçao)

© 2019 P.C.M. (Nelly) Schotborgh-van de Ven. Alle rechten voorbehouden.
ISBN 978-94-6375-621-1
Redactie Ank Kuipers, Suriname
Omslag foto Shutterstock
Opmaak Jos Hendrix, Nederland
Drukwerk Ridderprint BV, www.ridderprint.nl, Nederland
Dit onderzoek is (mede) mogelijk gemaakt door het Jaime Saleh Fonds met financiële ondersteuning
van het Oranje Fonds en het Kansfonds.

VRIJE UNIVERSITEIT

De wortels van publieke fraude en corruptie
in het Caribisch deel van het Koninkrijk

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad Doctor
aan de Vrije Universiteit Amsterdam,
op gezag van de rector magnificus
prof.dr. V. Subramaniam,
in het openbaar te verdedigen
ten overstaan van de promotiecommissie
van de Faculteit der Sociale Wetenschappen
op woensdag 11 december 2019 om 11.45 uur
in de aula van de universiteit,
De Boelelaan 1105

door
Petronella Cornelia Maria Schotborgh-van de Ven
geboren te Son en Breugel

promotoren:

prof.dr. L.W.J.C. Huberts
prof.dr. J.G.M. de Bruijn

Voorwoord
Dit dissertatieonderzoek gaat over publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel
van het Koninkrijk. Dit onderwerp fascineert mij vanaf mijn aankomst in Curaçao in
1999. Bijna iedere dag las ik berichten in de krant over onrechtmatig verdwenen geld
of goederen en over politici die eigen bedrijven en relaties bevoordeelden. Er waren
berichten over politiemensen en gevangenisbewaarders die werden weggestuurd vanwege
onregelmatigheden. Het waren zoveel krantenberichten dat het nauwelijks lukte om ze
allemaal uit te knippen.
Vaak stonden in die berichten namen van mensen die ik had ontmoet en van wie ik mij maar
moeilijk kon voorstellen dat zij in staat waren om misbruik te maken van hun positie en
van overheidsgelden. Wat was hier aan de hand? Wás er wel iets aan de hand? Liet ik mij
wellicht leiden door de stemmingmakerij van kranten met weinig kritisch opgeschreven
tendentieuze berichten? Of was ik gewoon naïef en had mijn laatste leidinggevende bij de
politie in Nederland gelijk? Hij vond dat de eilanden vergeven waren van corruptie en dat
het ‘daar’ nooit wat zou worden. Hoe beter ik de eilanden leerde kennen, hoe minder ik het
met hem eens was en hoe meer ik mij ergerde aan het gemak waarmee geoordeeld werd,
vooral door mensen van buiten de eilanden.
In het Caribisch deel van het Koninkrijk deed ik als fraude-expert vanaf het jaar 2000
bij tal van bedrijven en overheidsorganisaties toedrachtonderzoek naar misstanden zoals
de diefstal van geld en goederen, het doorspelen van vertrouwelijke informatie, het
illegaal verstrekken van vergunningen, het opvoeren van spookklanten en conflicterende
nevenactiviteiten. De rotte appels die ik opspoorde, werden ontslagen en de organisaties
gingen over tot de orde van de dag.
In mijn hoofd gingen veel van die onderzoeken door. Hoe moest ik het gedrag van de plegers
verklaren? Wat was er precies aan voorafgegaan? Het was duidelijk dat er niet slechts één
of enkele factoren aan ten grondslag lagen. Ik nam mij voor om hier diepgaand onderzoek
naar te doen. Mijn research moest wetenschappelijk zijn om te voorkomen dat de resultaten
zouden worden afgedaan als ongefundeerde sensatiezoekerij. Na dat wetenschappelijk
onderzoek zou ik weten of het klopt dat de kleinschaligheid en het koloniale verleden
debet zijn aan de situatie van publieke fraude en corruptie, zoals vaak wordt aangenomen.
Hoe ondoorgrondelijk en gelaagd de werkelijkheid is, kon ik mij toen nog niet voorstellen.
En nu? Misschien een beetje. Ik begon mijn onderzoek in 2011 vol enthousiasme, de eerste
hoofdstukken vloeiden moeiteloos uit mijn pen. Naarmate ik meer te weten kwam over
de achtergrond van de bestudeerde zaken, verliep dit proces steeds trager. Hoe meer ik
wist, hoe minder ik durfde op te schrijven. Begreep ik wel iets van de werkelijkheid in het
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Caribisch deel van het Koninkrijk? Zou mij dat als Europese Nederlander überhaupt ooit
lukken? Waar was ik aan begonnen?
Gaandeweg kwam ik erachter dat ook de mensen die geboren en getogen zijn op de eilanden
voortdurend aan het puzzelen zijn om erachter te komen hoe zaken in elkaar steken. Zij
lopen binnen- en buitenechtelijke familielijnen na, kijken naar de politieke voorkeuren
van mensen, volgen de financiële stromen en brengen gebeurtenissen uit het verleden in
herinnering. Leiden deze naspeuringen doorgaans tot een verklaring voor de frauduleuze
en corrupte gedragingen van mensen? Nee, er blijven altijd veel vragen onbeantwoord
en soms krijgen vermoedens onverwachte wendingen. Regelmatig zetten aannames zich
vast in de hoofden van mensen, als in beton gegoten. Met dit dissertatieonderzoek hoop ik
een deel van de puzzel op te lossen en daarmee het inzicht te vergroten in de wortels van
publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Op de voorkant van dit boek is de Bellisima1 afgebeeld. Deze plant met zijn weelderige,
zoetgeurende roze of witte bloemen komt oorspronkelijk uit Mexico en is veel te zien in het
Caribisch deel van het Koninkrijk. De Bellisima staat in dit dissertatieonderzoek symbool
voor fraude en corruptie.
Plantenkenners kwalificeren de Bellisima als een van de meest agressieve onkruidsoorten
in het tropische ecosysteem. Deze klimplant kan zich razendsnel voortplanten en daarbij
andere gewassen overwoekeren, muteren en ten onder laten gaan. De knolachtige wortels
zitten diep in de grond en de meterslange uitlopers draaien zich om andere planten
heen. Oppervlakkig snoeien helpt niet. De Bellisima kan slechts worden uitgeroeid door
de knolletjes weg te halen - en dat zijn er soms wel driehonderd per vierkante meter
(The Daily Herald, 29 juli 2011; Trouw, 20 oktober 2010).
In het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben fraude en corruptie zich diep geworteld in
de samenleving; hun lange tentakels proberen binnen te dringen in de voorname instituties
van de eilanden. De wortels van fraude en corruptie zoeken ruimte in de fundamenten van
de samenleving om de legale structuren te overwoekeren. Net als de Bellisima hebben
fraude en corruptie, wanneer tijdig optreden uitblijft, een verwoestend effect.
Dit dissertatieonderzoek is tot stand gekomen met de hulp van velen. In de eerste plaats gaat
mijn dank uit naar mijn promotoren Leo Huberts en Jeanne de Bruijn. Zij toonden vanaf
het begin vertrouwen in mij en in dit onderzoek en hebben mij op kundige wijze begeleid.
Op de tweede plaats ben ik veel waardering verschuldigd aan de geïnterviewden: dank voor
het vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven door informatie en inzichten met mij te delen.
1
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De Latijnse naam voor de Bellisima is Antigonon Leptopus. De plant wordt ook wel Coral Vine of Coralita
genoemd. Cabi, Invasive Species Compendium. Geraadpleegd op 8 mei 2018 van https://www.cabi.org/isc/
datasheet/112316

Voorwoord

Mijn erkentelijkheid gaat ook uit naar de deskundigen van de expertmeetings die met
zorg verschillende concepthoofdstukken inhoudelijk becommentarieerden, kritische
vragen stelden en waardevolle suggesties deden: Rose Mary Allen, Ron Gomes Casseres,
Clarence Richardson, Ton van der Schans, Taco Stijn en Frank Stüger. Ton van der Schans
dank ik ook voor het verlenen van toegang tot het databastanden met vonnissen van het
Openbaar Ministerie. Anderen die enkele hoofdstukken inhoudelijk van commentaar
hebben voorzien, zijn Susan van Velzen en Simone van der Zee. Dames, bedankt!
De constructieve ondersteuning van de Stichting Jaime Saleh Sociaal Fonds en de financiële
ondersteuning van het Oranje Fonds en het Kansfonds uit Nederland kan niet onvermeld
blijven. Voor deze steun ben ik hen zeer erkentelijk en ook voor het enorme geduld dat zij
hebben opgebracht.
Dit boek was nooit tot stand gekomen zonder de hulp van mijn grote vriendin in Suriname,
Ank Kuipers. Zij redigeerde dit boek niet alleen op een zeer kundige en professionele wijze;
haar tomeloze energie, enthousiasme en altijd weer humoristisch getinte aanmoedigingen,
waren voor mij een grote stimulans om door te gaan en dit boek af te maken.
Bijzondere dank gaat uit naar mijn lieve moeder. Eigenlijk was het alleen bij haar, in mijn
ouderlijk huis, dat ik volledige rust vond om aan het boek te werken. Zij heeft er alles aan
gedaan om mij te faciliteren en motiveren, ze maakte op gezette tijden koffie en zorgde
altijd voor ‘goed eten’, zodat ik het ‘zou volhouden’.
En last but not least bedank ik mijn man Stirling en onze kinderen Stacey en Justin. Zij
hebben mij gestimuleerd en de tijd gegund om ongestoord aan dit boek te werken. En het
kwam maar niet af! Gelukkig zijn zij heel zelfstandige, autonome personen die zich ook
zonder mij heel goed kunnen redden en vermaken. Wat zullen ze allemaal weer moeten
wennen aan mijn aanwezigheid nu het af is!
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Eilandenregeling Nederlandse Antillen
Foreign Corrupt Practices Act
Frente Obrero Liberashon
Global Corruption Barometer
Gross Domestic Product
Gemeenschappelijk Elektriciteitsbedrijf Bovenwindse Eilanden
Group of States against corruption (Raad van Europa)
Institutionele Versterking Bestuurskracht
Korrektie Instituut Aruba
Korps Politie Nederlandse Antillen
Land of Gebied Overzee
Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht
National Alliance
National Integrity System
Organization for Economic Co-operation and Development (ook bekend als
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
Organisacion Liberal Arubano
Partido Antia Restrukturá
Publicatie Blad
Partido Nashonal di Pueblo
Post Nederlandse Antillen
Rijksdienst Caribisch Nederland
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Transparency International
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United Nations Convention against Corruption
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1.1 O n d e r w e r p va n o n d e r z o e k
In het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben maar weinig onderwerpen de afgelopen
decennia meer media-aandacht gekregen dan vermeende fraude en corruptie. Een greep
uit de krantenkoppen: ‘Ambtenaren op onderwijs verduisteren een miljoen’ (Caribisch
Netwerk, 20 maart 2015), ‘Meerwerk is corruptie’ (Amigoe, 20 april 2016), ‘Politicus
Sint Maarten: “Mij is 2 miljoen dollar geboden om over te stappen” (The Daily Herald,
21 oktober 2014). Opeenvolgende kabinetten en bestuurscolleges beschuldig(d)en elkaar
van onbehoorlijk bestuur en malversaties. Berichten uit het Nederlandse deel van het
Koninkrijk voed(d)en dit negatieve beeld met stellingnames zoals ‘De Antillen Maffia
binnen het Koninkrijk’2 en ‘Dutch members of parliament call the illegal activities on the
islands damaging to the Dutch Kingdom’ (Curaçao Chronicle, 25 mei 2016). Vele beelden
en speculaties strijden om voorrang, met gevolgen voor de onderlinge verhoudingen
binnen het Koninkrijk en voor het beeld van de integriteit van publieke ambtsdragers in het
Caribisch deel van het Koninkrijk.
Dat laat onverlet dat onderzoek de afgelopen jaren heeft aangetoond dat politici en
ambtenaren betrokken zijn geweest bij ernstige fraude- en corruptiegerelateerde zaken. Dit
ondermijnt de geloofwaardigheid en legitimiteit van het politieke en bestuurlijke systeem.
Tal van (empirische) studies elders tonen aan dat corruptie een negatieve invloed heeft op
de economische ontwikkeling, de rechtshandhaving, het onderwijs en de gezondheidszorg
van een land (Mauro, 1995, 1996, 1998; Rothstein, 2011; Tanzi & Davoodi, 1997; Tanzi,
1998, 2017).
De discussie over (on)deugdelijk bestuur en vermeende fraude en corruptie heeft de
afgelopen jaren voor een groot deel de relatie bepaald tussen de landen in het Koninkrijk
der Nederlanden. In de onderhandelingen over de ontmanteling van de Nederlandse
Antillen in de eerste tien jaar van de eenentwintigste eeuw en bij de totstandkoming van
de autonome status van Curaçao en Sint Maarten was het beleid van Nederland gericht
op de realisering van deugdelijk bestuur, onder meer door verruiming van de rol van het
Koninkrijk (Oostindie & Klinkers, 2012, p. 59). Na de opheffing van de Nederlandse
Antillen in 2010 is de politieke en maatschappelijke aandacht voor het onderwerp goed
bestuur, fraude en corruptie verder toegenomen (PricewaterhouseCoopers International,
2014; Rosenmöller & Commissie Onderzoek Curaçao, 2011; Weenink, Klein Haarhuis,
Bokhorst & Smit, 2011; Schotborgh-van de Ven & Van Velzen, 2013; De Wit, 2015).
Tot op heden heeft de belangstelling voor publieke fraude en corruptie zich amper vertaald
in wetenschappelijk onderzoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk. In de afgelopen
2

Brief van het lid Brinkman aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 16 december 2008.
De Antillen….Maffia binnen het Koninkrijk?
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decennia zijn meerdere opsporingsonderzoeken verricht en talloze onderzoeksrapporten
verschenen, maar het ontbreekt aan wetenschappelijke analyses die de maatschappelijke
ophef en discussies in perspectief kunnen plaatsen. Dit onderzoek beoogt daaraan een
bijdrage te leveren. Er worden 46 (vermeende)3 publieke fraude- en corruptiezaken uit
de periode 2000-2015 bestudeerd. Het gaat om zaken die in hoger beroep zijn behandeld
door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire,
Saba en Sint Eustatius. Bij al deze strafrechtelijke, civiele en bestuursrechtelijke zaken
was een publieke gezagsdrager (zoals een ambtenaar, minister of gedeputeerde) betrokken,
van wie het vermoeden bestond dat hij4 zijn functie heeft misbruikt ten koste van
gemeenschapsgelden. De zaken zijn divers. Zo behandelde de rechter in 2008 een strafzaak
tegen een medewerkster van de afdeling Gedetineerdenzorg van de Strafgevangenis en Huis
van Bewaring Pointe Blanche te Sint Maarten. Zij zou tussen januari 2005 en mei 2007
ruim één ton Antilliaanse gulden5 hebben ontvreemd van de stichting P.C.M. Foundation.
De bewuste medewerkster beheerde geld van gedetineerden dat in deze stichting was
ondergebracht.6
In 2008 deed de rechter ook uitspraak in een civiele zaak tegen de directeur Scheepsvaart
en Maritieme Zaken te Curaçao. Vanwege ernstige twijfels over de betrouwbaarheid en
integriteit van deze directeur werd hij ontslagen, wegens ongeschiktheid maar wel eervol.
Er was sprake van belangenverstrengeling met het bedrijf waarvan zijn levenspartner
de enige bestuurder was en hij verrichtte vanuit een eigen bedrijf nevenwerkzaamheden
die nadrukkelijk conflicterend waren met zijn leidinggevende positie bij de Directie
Scheepsvaart.7
En in 2009 is de voormalige minister van Financiën van Aruba veroordeeld omdat hij
als verantwoordelijke voor Plan Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas steekpenningen had
aangenomen. Dit project had moeten leiden tot de fysieke ontwikkeling van San Nicolas,
na Oranjestad de tweede stad van Aruba. Ook had de voormalige bewindsman meermalen
werken aan derden toegewezen zonder een openbare aanbesteding vooraf, terwijl dat
voor opdrachten boven de 100.000 Arubaanse gulden volgens de aanbestedingsregels wel
wettelijk verplicht was.8
3
4
5
6
7
8
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Er wordt gesproken over ‘vermeende’ fraude en corruptie omdat niet alle zaken hebben geleid tot een
veroordeling of aansprakelijkstelling.
Ter bevordering van de leesbaarheid wordt steeds gesproken van ‘hij’ en ‘zijn’ waar ‘hij of zij’ en ‘zijn of haar’
wordt bedoeld.
De waarde van één Antilliaanse en van één Arubaanse gulden is ongeveer 0,50 euro.
De Rechtspraak. Zaaknr: H 119/2009. Datum uitspraak: 6 januari 2010. Geraadpleegd op 26 juli 2015, van
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BK9378
De Rechtspraak. Zaaknr: RvBAz2008/30. Datum uitspraak: 9 december 2008. Geraadpleegd op 28 juli 2015,
van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:ORBANAA:2008:BH3361
De Rechtspraak. Zaaknr: AR 1794/04 en AR 3132. Datum uitspraak: 19 mei 2009 en 21 september 2010.
Geraadpleegd op 26 juli 2015 van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2009:
BI6231 en http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BO3018

Inleiding

1.2 O n d e r z o e k s v r a g e n
Dit onderzoek beschrijft fraude- en corruptiezaken in het Caribisch deel van het Koninkrijk
met bijzondere aandacht voor de achtergronden en relevante factoren. Hoe komt het dat
een publieke ambtsdrager misbruik maakt van de gemeenschapsgelden die hij juist zou
moeten beschermen? Bij aanvang van een dienstbetrekking legt de publieke ambtsdrager
de eed of de belofte af, waarmee hij zweert het land of het eiland naar eer en geweten
te dienen. Hoe belandt deze persoon in een situatie waarbij hij op grove wijze misbruik
maakt van zijn positie? Misbruik waarbij (kwetsbare) burgers worden gedupeerd. Niet
zelden is de pleger, de beklaagde of de verweerder,9 een publieke ambtsdrager met een
vlekkeloze staat van dienst, in een functie met aanzien. Waarom gaat iemand - soms na
vele dienstjaren - in de fout, of is dit al eerder gebeurd maar niet opgemerkt? Gaat het hier
om individuele misstappen of om structureel disfunctioneren van overheidsdiensten? Is er
een relatie tussen de sociale omgeving van de publieke ambtsdrager en de situatie op het
werk? Hoe kan het dat er niet (eerder) is ingegrepen door toezichthouders en controleurs
(directie, managementteam, raad van commissarissen, raad van toezicht, ministerraad,
stichtingsbestuur, accountantsdienst, rekenkamer, parlement)? Hadden zij dan niets in de
gaten? En de collega-ambtsdragers op de werkvloer: hebben zij de andere kant opgekeken?
De centrale onderzoeksvraag in dit dissertatieonderzoek luidt:
Welke gevallen van (vermeende) publieke fraude en corruptie komen in het Caribisch deel
van het Koninkrijk in hoger beroep voor de rechter en wat leren die zaken ons over de aard
van fraude en corruptie en de macro-, meso- en microfactoren die daarop van invloed zijn?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn voor dit onderzoek de volgende zeven
deelvragen geformuleerd:
1. Wat wordt in de literatuur verstaan onder publieke fraude en corruptie?
2. Welke factoren worden in de literatuur genoemd ter verklaring van publieke fraude
en corruptie?
3. Wat is er bekend over de aard, omvang en aanpak van publieke fraude en corruptie
in het Caribisch deel van het Koninkrijk?

9

De begrippen ‘pleger’ en ‘medepleger’ worden doorgaans alleen in strafzaken gehanteerd. Voor
civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken is de aanduiding beklaagde of verweerder gepast. Voor de
leesbaarheid is er voor gekozen om de begrippen pleger en medepleger ook te gebruiken als het over civiele
en bestuursrechtelijke zaken gaat.
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4. Wat typeert de gevallen van (vermeende) fraude en corruptie die zijn onderzocht en
hoe is dat onderzoek in zijn werk gegaan?
5. Om welke verschijningsvormen van (vermeende) publieke fraude en corruptie in
het Caribisch deel van het Koninkrijk gaat het?
6. Welke verklarende factoren op macro-, meso- en microniveau blijken van belang in
de 46 bestudeerde fraude- en corruptiezaken?
7. Welke patronen worden zichtbaar vanuit het empirisch onderzoek, en wat dragen
deze inzichten bij aan onze kennis over publieke fraude en corruptie en de aanpak
van deze fenomenen (in het bijzonder in het Caribisch deel van het Koninkrijk)?
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is na analyse van wetenschappelijke literatuur
nieuw empirisch onderzoek gedaan in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit
kwalitatieve onderzoek is beschrijvend en verkennend van aard.

1 .3 B e g r i p p e n k a d e r e n a c h t e r g r o n d s c h e t s
Deze paragraaf beschrijft een deel van het theoretisch kader. De centrale begrippen in
dit onderzoek worden toegelicht: ‘het Caribisch deel van het Koninkrijk’, ‘de publieke
ambtsdrager’ en ‘publieke fraude en corruptie’. Zoals zal blijken, denken onderzoekers
op onderdelen verschillend over de inhoud van deze begrippen. Bij de behandeling van de
begrippen fraude en corruptie wordt ook een aantal verschijningsvormen belicht. De rest
van het theoretisch kader komt aan bod in het tweede hoofdstuk.

1.3.1 Het Caribisch deel van het Koninkrijk
Het geografische onderzoeksterrein van dit onderzoek is het Caribisch deel van het
Koninkrijk der Nederlanden. De eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk
kennen een koloniaal verleden van ruim vier en een halve eeuw.10 In de mondiale golf
van dekolonisering na de Tweede Wereldoorlog kwam op 15 december 1954 met de
ondertekening van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden door Nederland,
Suriname en de Nederlandse Antillen een einde aan de Nederlandse koloniën in het
Caribisch gebied.11 Het Land de Nederlandse Antillen werd opgericht, het bestond uit zes
Antilliaanse eilanden die naar hun ligging werden aangeduid als de Bovenwindse eilanden
(Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius) en de Benedenwindse eilanden (Aruba, Curaçao en
Bonaire). Het Land heeft 56 jaar bestaan.
Enkele decennia later is opnieuw gezocht naar een nieuwe staatkundige structuur met
meer autonomie voor de bevolking. Na referenda op alle eilanden en een uitvoerig
10 Zie in hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.1, een toelichting op deze periode.
11 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, Staatsblad 1954, no. 503.
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onderhandelingsproces met het Koninkrijk is het Land de Nederlandse Antillen per
10 oktober 2010 opgeheven. Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat sindsdien
uit vier autonome landen: Nederland (waarmee gedoeld wordt op Caribisch Nederland),
Aruba, Curaçao en Sint Maarten.12 Caribisch Nederland wordt gevormd door de drie
bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Net als Aruba sinds 1986, hebben
Curaçao en Sint Maarten sinds 2010 een eigen Staatsregeling, een eigen gouverneur en ook
een eigen regering.

1.3.2 Publieke ambtsdrager
In dit onderzoek is gekozen voor de ruime definitie van ambtenaar die in het strafrecht
wordt gehanteerd. Uit de jurisprudentie volgt dat een ambtenaar elke persoon is “die door
het openbaar gezag is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de taak van
de staat of zijn organen te verrichten”.13 De Hoge Raad bepaalde medio jaren negentig van
de vorige eeuw dat ook als ambtenaar wordt beschouwd “degene die onder toezicht en
verantwoording van de overheid is aangesteld in een functie waaraan een openbaar karakter
niet kan worden ontzegd teneinde een deel van de taak van de Staat of zijn organen te
verrichten” (Arrest Hoge Raad, 30 mei 1995, 620). De ruime strafrechtelijke definitie omvat
niet alleen iedereen die als ambtenaar wordt beschouwd in het materieel ambtenarenrecht,
maar ook de in het ambtenarenrecht expliciet uitgezonderde categorieën, zoals ministers,
parlementariërs, gezaghebbers, procureur-generaal en Ombudsman. Ook Statenleden
vallen onder het strafrechtelijke ambtenarenbegrip.14 In lijn met de begripsbepaling in het
Wetboek van Strafrecht van Aruba, Curaçao, en Sint Maarten wordt in dit onderzoek ook
expliciet als publieke ambtsdrager beschouwd de werknemer van een onderneming waarin
de overheid een overwegende invloed kan uitoefenen in de leiding of de bedrijfsvoering
van die onderneming, zoals overheids-nv’s en overheidsstichtingen.15

1.3.3 Fraude
In het Latijn bestaat het woord ‘fraus’, wat bedrog, schade en nadeel betekent. In de
wetenschappelijke literatuur worden voor fraude uiteenlopende definities, omschrijvingen
en opvattingen gehanteerd (Brants & Brants, 1991; Huberts, Van den Hoff & Van den Giesen,
1992; Levi, 2006; Levi, Burrows, Fleming & Hopkins, 2007). Uit het literatuuroverzicht
van Button, Lewis en Tapley blijkt de complexiteit en uitgebreidheid van fraude: “Fraud
encompasses a wide range of behaviours that are linked by trickery or deceit with the
intention it will culminate in some form of gain” (2009, p. 6). Fraude is geen juridisch
12 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, Staatsblad 2010, no. 775.
13 Zie bijvoorbeeld: De Rechtspraak. Zaaknr: 08/016953-04. Datum uitspraak: 14 februari 2005, Geraadpleegd
op 26 juli 2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBALM:2005:AS6003
14 Zie bijvoorbeeld Artikel 1:205 Wetboek van Strafrecht van Curaçao.
15 Ibid.
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begrip dat duidelijk in wetboeken wordt omschreven. Wat is fraude dan wel? Bij fraude kan
het gaan over het opzettelijk gebruik van valse of vervalste identiteitsdocumenten, maar
ook over het ‘oprekken’ van declaraties, manipulatie van financiële gegevens, ‘een greep uit
de kas’ of omzeiling van aanbestedingsregels. Het begrip fraude is dus een verzamelnaam
voor verschillende gedragingen; fraude kent verschillende vormen.
Categorisering
In de loop der jaren zijn categorieën gemaakt of onderscheidingscriteria bedacht voor
fraude, zoals interne en externe fraude (Hollinger & Davis, 2006; Kabki, 2014; Levi,
2006; Pheijffer, 2000). De indeling is gebaseerd op het onderscheid naar pleger. Interne
fraude wordt gepleegd door personen werkzaam binnen een organisatie, dus door de eigen
medewerkers. Volgens Huberts, Hulsebosch, Lasthuizen en Peeters is hiervan sprake bij
fraude van ambtenaren of bestuurders. “Kennis of macht, die verbonden is met de functie,
wordt misbruikt voor persoonlijk profijt, zonder dat er partijen van buiten het openbaar
bestuur in het geding zijn. Het gaat hier om intern misbruik” (2004, p. 2). Externe fraude
daarentegen wordt gepleegd door personen buiten een organisatie, bijvoorbeeld door private
partijen die goederen of diensten aan de overheid leveren of van de overheid afnemen. Ook
kan sprake zijn van een combinatie: er wordt samengespannen tussen een persoon binnen
en een persoon buiten de organisatie.
Een ander veelgebruikt onderscheid is horizontale en verticale fraude (Tromp, Snippe,
Bieleman & De Bie, 2010, p. 12). In deze indeling is het slachtoffer als criterium
gehanteerd. Met horizontale fraude wordt gedoeld op fraude waarbij een private partij
- een privépersoon of een rechtspersoon - wordt benadeeld. Voorbeelden van horizontale
fraude zijn bancaire fraude, verzekeringsfraude en merkenfraude. Bij verticale fraude is de
overheid de benadeelde partij. Het betreft fraude waarbij een burger of bedrijf onrechtmatig
iets ontvangt van de overheid (vergunning, uitkering, subsidie), of waarbij een burger of
bedrijf iets aan de overheid moet afstaan en daarbij bedrog pleegt (zoals te weinig belasting
betalen of het ontvangen van subsidies op basis van onjuiste informatie). In de praktijk is het
echter moeilijk om een strikte scheiding te hanteren tussen horizontale en verticale fraude:
de kosten van fraude komen uiteindelijk altijd voor rekening van de samenleving, dus de
burger. Om die reden wordt veelal het begrip diagonale fraude gebruikt: een mengvorm
van horizontale en verticale fraude waarbij zowel private partijen (burgers en bedrijven) als
de overheid slachtoffer kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn faillissements-, hypotheeken identiteitsfraude.
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1.3.4 Corruptie
Net als fraude is corruptie geen strafrechtelijk begrip. En net als voor het begrip fraude
hanteert de wetenschappelijke literatuur ook voor het begrip corruptie uiteenlopende
definities, omschrijvingen en opvattingen (Caiden, Dwivedi & Jabbra, 2001; De Graaf,
Von Maravić & Wagenaar, 2010, p. 13; Friedrich, 1989; Heywood, 1997; Hoetjes, 1982;
Huberts, 2005; Huisman & Vande Walle, 2010; Sissener, 2005). Huberts et al. omschrijven
corruptie in hun onderzoek naar corruptie- en fraudeonderzoeken in Nederlandse gemeenten
als volgt:
Ambtenaren of politici zijn corrupt wanneer ze de kennis of macht die met hun
functie verbonden is misbruiken om van derden financiële of andere gunsten te
verwerven. Ze doen iets of ze laten iets na met het oog op het verkrijgen van gunsten
van particulieren, van bedrijven, van organisaties of instanties of van andere
ambtenaren of bestuurders. (2004, p. 2)
Wat overeenkomt in de studies naar corruptie is dat omkoping centraal staat: het verlenen
van (on)geoorloofde gunsten aan iemand die daarvoor betaalt (Huberts & Nelen, 2005,
p. 15; Sikkema, 2005, p. 4). Veel studies verwijzen ook naar de tijd- en plaatsloosheid
van corruptie, het is een fenomeen van alle tijden en landen.16 Wertheim en Brasz, die
in 1961 een gezaghebbend werk publiceerden over corruptie in Nederland, vinden in het
scheppingsverhaal onderbouwing voor het idee dat corruptie zo oud is als de wereld: het
begon al met het appelschandaal in het Paradijs. “Jullie zullen niet sterven”, zei de slang
in het Paradijs. Met deze leugen verleidde hij Eva om van de verboden vrucht te eten
(Genesis, hoofdstuk 3). Van Hulten vindt in de bijbel waarschuwingen tegen en verboden
op omkoperij, geschenken en steekpenningen, waaruit blijkt dat corruptie al eeuwenlang
wordt veroordeeld (2002, p. 37): “Een steekpenning bederft het hart” (Prediker 7:7).
In de afgelopen decennia hebben internationale organisaties zoals de Wereldbank, de
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) en de United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC) aandacht besteed aan corruptie. Zij definiëren
corruptie als “the abuse or misuse of public office for private gain” (OECD, 2008, p. 22;
The World Bank, 1997, p. 8; UNODC, 2004, p. 23). Het gaat hier met andere woorden
over misbruik van een openbaar ambt, voor persoonlijk gewin. De definitie die gehanteerd
wordt door Transparency International (TI) sluit daarbij aan, maar is breder: “the abuse of
16 Historici maken hierbij een kanttekening, immers de grens tussen privé en openbaar lag in de

Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd minder scherp. Ambten werden niet via openbare sollicitaties
verkregen, maar verkocht of verpacht; voor het levensonderhoud waren vaak andere inkomsten
noodzakelijk. Zie Wagenaar, Van der Meij & Van der Heijden (2005).
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entrusted power for private gain”17, met andere woorden: Hier kan zowel sprake zijn van
publieke als private gelden (Smid, 2012, p. 4).
Categorisering
Zoals in de literatuur over fraude, worden in de literatuur over corruptie tal van
onderscheidende criteria gehanteerd (Killias, Mugellini, Isenring & Villettaz, 2016).
Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen publieke en private corruptie, waarbij wordt
verwezen naar de (publieke of private) sector waarin de corruptie plaatsvindt. Een ander
onderscheid is geïsoleerde en systematische corruptie (Coetzee, 2012). Bij geïsoleerde
corruptie gaat het om individuele gevallen die incidenteel voorkomen in een samenleving.
Bij deze vorm van corruptie wijst de norm in de samenleving corruptie af en wordt zowel
de publieke als de private sector geacht integer te handelen. Bij het concept systematische
corruptie daarentegen vormt corruptie een geïntegreerd en essentieel onderdeel van het
economische, sociale en politieke systeem; er is sprake van een cultuur die corruptie
ondersteunt. Ook in de landen waar systematische corruptie voorkomt, is omkoping
meestal volgens de wet illegaal. Toch ervaren burgers op grote schaal dat betaling van
steekpenningen onvermijdelijk is bij transacties met de overheid.
Een andere indeling betreft petty corruption, grand corruption en political corruption18.
Deze categorisering verwijst naar het functieniveau en de bevoegdheden van de publieke
ambtsdrager die bij de corruptie betrokken is en verwijst tegelijk naar de schadelijke
gevolgen van corruptie.19
Petty corruption refers to everyday abuse of entrusted power by low- and mid-level
public officials in their interactions with ordinary citizens, who often are trying to
access basic goods or services in places like hospitals, schools, police departments
and other agencies.
Grand corruption consists of acts committed at a high level of government that
distort policies or the central functioning of the state, enabling leaders to benefit at
the expense of the public good.
Political corruption is a manipulation of policies, institutions and rules of procedure
in the allocation of resources and financing by political decision makers, who abuse
their position to sustain their power, status and wealth.20
17 Transparency International. Geraadpleegd op 1 juli 2015, van http://www.transparency.org/glossary/

term/corruption

18 Omdat deze Engelse begrippen lastig in het Nederlands te vertalen zijn, wordt in deze studie de

originele betiteling gebruikt.

19 Transparency International. Geraadpleegd op 1 juli 2015, van http://www.transparency.org/glossary/

term/corruption

20 Transparency International. Geraadpleegd op 22 september 2015, van https://www.transparency.org/

what-is-corruption#define
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1.3.5 Overeenkomsten en verschillen tussen fraude en corruptie
In de wetenschappelijke literatuur is overeenkomstig dat zowel bij fraude als bij corruptie
misbruik is gemaakt van vertrouwen. De publieke ambtsdrager schendt het vertrouwen dat
aan hem is toegekend (Kabki, 2014, p. 7; Tromp, Snippe, Bieleman, & De Bie, 2010, p. 12).
Andere overeenkomsten zijn:
• Er wordt opzettelijk gehandeld, er wordt niet ongewild of onbewust een foute
voorstelling van zaken gegeven.
• Het handelen is onrechtmatig of onwettig, er is dus een recht of een wet geschonden.
• De benadeelde wordt op het verkeerde been gezet doordat er een valse voorstelling
van zaken wordt gegeven.
• De handeling heeft het oogmerk om voordeel te halen. Meestal gaat het om
economisch voordeel, maar het kan ook gaan om het verkrijgen van een bepaalde
positie of behandeling, een terrein, een titel of een vergunning.
• Er is een benadeelde partij, maar die is zich niet altijd bewust van zijn slachtofferschap;
de overheid of burgers als afnemers van overheidsdiensten weten immers niet altijd
dat ze bedrogen worden.

1.3.6 Definitie publieke fraude en corruptie in dit onderzoek
Om fraude aan te duiden, worden in dit dissertatieonderzoek de juridische begrippen
diefstal, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte gehanteerd, maar niet op
een juridische wijze. In juridische termen is bij fraude sprake van een vorm van bedrog
waarbij het gaat om op onrechtmatige wijze in bezit nemen van andermans eigendom,
of het zich onder valse voorwendselen toe-eigenen van geld, goederen of diensten. In dit
dissertatieonderzoek zijn de termen gebruikt om tot een feitelijke beschrijving te komen
van wat er gebeurt, zoals bijvoorbeeld het wegnemen van geld of goederen of het opzettelijk
veranderen van een schriftelijke tekst met het doel een ander te misleiden en aanspraak te
maken op een vergunning (Scharenborg, 2016).
Corruptie wordt in dit dissertatieonderzoek aangeduid met de begrippen favoritisme en
omkoping. Bij favoritisme gebruikt iemand zijn macht en functie om familie, vrienden
en/of relaties onrechtmatig te bevoorrechten. Het betreft onrechtmatige benoemingen,
bevorderingen en betalingen. Bij omkoping wordt er een betaling of een dienst gevraagd
of aangeboden met als doel een voorkeursbehandeling te geven of te krijgen. De
tegenprestatie staat centraal (Sikkema, 2005). De publieke ambtsdrager is in de positie
om bij onoorbare zaken weg te kijken, processen te versnellen of te vertragen. Zo kan
hij op verzoek een dossier van onderin de stapel naar boven verplaatsen, maar hij kan
ook problemen opwerpen en vertragingen veroorzaken door bijvoorbeeld maar steeds niet
zijn handtekening te zetten onder een besluit tot het verlenen van een vergunning of tax
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holiday. Een goede verstaander begrijpt dan wel wat er verwacht wordt. Ook voor de term
omkoping geldt dat dit juridische begrip niet als zodanig wordt gebruikt in de beschrijving
van de corruptiezaken.
De aandacht gaat in dit onderzoek uit naar de publieke ambtsdrager die zijn functie
misbruikt om zichzelf te bevoordelen ten koste van gemeenschapsgelden. Het kan hierbij
gaan om directe persoonlijke voordelen, zoals een betaling of een benoeming, maar ook
om indirecte persoonlijke gunsten en voordelen, bijvoorbeeld voor de eigen politieke partij,
familie en vrienden (Huberts, 2003, p. 18). Het betreft ambtenaren, bestuurders, politici en
andere functionarissen die in een functie met een openbaar karakter zijn aangesteld onder
toezicht en verantwoordelijkheid van de overheid. Voor zover relevant zal echter ook de rol
van ‘samenspannende’ externen aan de orde komen.
De benadeelde partij is de overheid. Het gaat om publieke gelden, goederen, informatie,
functies, vergunningen of diensten die onrechtmatig of onwettig zijn onttrokken aan de
overheid. De verliezen worden uiteindelijk doorberekend via het belastingsysteem of
in de prijzen van overheidsdiensten. Samenvattend gaat het in de fraudegevallen dus
om interne verticale fraude. De categorisering petty, grand en political staat centraal in
deze dissertatie en wordt niet alleen toegepast op corruptie, maar ook op fraude. In het
empirische hoofdstuk, hoofdstuk 5,wordt deze categorisering gebruikt om de onderzochte
casussen in te delen.
In deze dissertatie wordt in de definiering van fraude en corruptie een onderscheidend
criterium gehanteerd, namelijk de rol van een derde. Bij fraude kan de pleger persoonlijk
profiteren zonder dat het derden iets oplevert. Denk hierbij aan het solistisch optreden van
een persoon die een greep uit de kas doet of valse declaraties opmaakt. Bij corruptie zijn
altijd twee partijen in het spel, namelijk de omkoper en de omgekochte. Een van die partijen
is een externe. In het geval van corruptie is sprake van reciprociteit: de omgekochte heeft
zich laten betalen of laten fêteren en de omkoper krijgt daarvoor iets terug, bijvoorbeeld
een vergunning of een opdracht (Huberts 2005). De tegenprestatie staat centraal.

1 .4 A f b a k e n i n g e n j u r i d i s c h e d e f i n i t i e s
In de loop der jaren zijn er in belendende wetenschappelijke disciplines nieuwe begrippen
ontstaan die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het verschijnsel publieke fraude en
corruptie. De socioloog Sutherland introduceerde het begrip white-collar crime: “a crime
committed by a person of respectability and high social status in the course of the occupation”
(1949, p. 7). Hoewel fraude en corruptie niet synoniem zijn aan witteboordencriminaliteit
worden ze in de wetenschappelijke literatuur soms wel zo genoemd. Er zijn dan ook
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overeenkomsten. Volgens Sutherland betreft witteboordencriminaliteit onwettige
gedragingen die worden gepleegd door zakenmensen met aanzien (veelal bestuurders en
managers), in de sfeer van hun beroep, met administratieve manipulaties in de ruimste zin
van het woord. De definitie van witteboordencriminaliteit, white-collar crime, verwijst
vooral naar hoge functionarissen en heeft met andere woorden ook betrekking op de
private sector en is in die zin ruimer dan de definitie van publieke fraude en corruptie,
zoals gehanteerd in deze dissertatie.
Hetzelfde geldt voor het paraplubegrip financieel-economische criminaliteit (Bloem &
Harteveld, 2012; Pheijffer, 2000), een verzamelnaam voor allerlei onregelmatigheden met
een financieel-economisch karakter, zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering.
Net als witteboordencriminaliteit wordt financieel-economische criminaliteit niet alleen
gepleegd door publieke ambtsdragers, maar ook door functionarissen in de private sector.
Andere relevante begrippen in dit verband zijn good governance en integriteit. Good
governance kan publieke fraude en corruptie helpen voorkomen, maar is meer in de
breedte gericht op het bereiken van een integer bestuur en het afleggen van financiële
verantwoording. Ook het begrip integriteit omvat meer dan alleen publieke fraude en
corruptie. Zo vallen discriminatie en seksuele intimidatie ook in de categorie niet-integer
handelen, maar worden niet beschouwd als fraude en corruptie. Bij integriteitsschendingen
betreft het veelal schendingen van morele normen, terwijl het bij fraude en corruptie gaat
om de schending van wettelijke normen (Fijnaut & Huberts, 2002).
Hoewel de begrippen good governance en integriteit niet onvermeld zullen blijven, gaat
dit dissertatieonderzoek uitsluitend over (vermeende) fraude en corruptie door publieke
ambtsdragers.

Eerder in dit hoofdstuk zijn de definities in dit onderzoek kort uiteengezet van de
begrippen Caribisch deel van het Koninkrijk, publieke ambtsdragers, fraude en
corruptie. Daarbij is ook enige aandacht besteed aan de diverse vormen van fraude en
corruptie die worden onderscheiden.
Hoewel dit onderzoek niet wordt uitgegaan van juridische definities, is het voor een goed
begrip van de onderzoeksresultaten van belang om notie te nemen van enkele juridische
concepten. De voor dit dissertatieonderzoek geselecteerde zaken spelen zich af binnen
verschillende rechtsgebieden, niet alleen het strafrecht is van toepassing, maar ook het
civiele recht, en het algemene bestuursrecht, waarvan het ambtenarenrecht onderdeel
uitmaakt.21
21 Tot 10 oktober 2010 hebben we te maken met Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse wetgeving. Daarna
gaat het om afzonderlijke wetten van Aruba, de autonome landen Curaçao en Sint Maarten en van Caribisch
Nederland. In Caribisch Nederland dat weliswaar deel uitmaakt van Nederland gelden vaak andere wetten
dan in Nederland.
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1.4.1 Strafrecht 22
De bepalingen die van toepassing zijn op publieke fraude worden in het strafrecht
doorgaans aangeduid met ‘diefstal’, ‘verduistering in dienstbetrekking’, ‘oplichting’ en
‘valsheid in geschrifte’. De bepalingen in de wetboeken van strafrecht die van toepassing
zijn op publieke corruptie, zijn de omkopings- en begunstigingsartikelen. Bij ‘ambtelijke
omkoping’ gaat het om het omkopen van een ambtenaar met een gift, belofte of dienst om
die ambtenaar in strijd met zijn ambtsplicht te laten handelen. Bij ‘ambtelijke begunstiging’
wordt de facto elk aanbod c.q. levering van een gift, belofte of dienst aan een ambtenaar
buiten de strikte privésfeer strafbaar gesteld, ook wanneer niet van die ambtenaar wordt
verwacht dat hij zich in strijd met zijn plicht zal gedragen. Dit onderscheid is pas in de
nieuwe wetboeken23 zo duidelijk aangebracht, vooral om te voorkomen dat bij vervolging
problemen ontstaan wanneer het onduidelijk is of een ambtenaar in strijd met zijn
plicht heeft gehandeld. Centraal staat niet de ambtelijke handeling, maar de mogelijke
beïnvloeding daarvan.24
Buiten het bestek van dit onderzoek vallen private omkoping en begunstiging zoals
opgenomen in de nieuwe wetboeken van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (dus omkoping
en begunstiging van personen werkzaam in de private sector).

1.4.2 Civiel recht
Naast het Wetboek van Strafrecht biedt ook het Burgerlijk Wetboek bepalingen voor
publieke fraude en corruptie, zoals de ‘onrechtmatige daad’25 en de ‘onrechtmatige
verrijking’26. Een gedraging kan onrechtmatig zijn als er iets wordt gedaan of nagelaten
dat in strijd is met een wettelijke plicht. Het gaat hier in relatie tot het onderwerp van dit
onderzoek bijvoorbeeld om handelen in strijd met voorschriften rondom aanbestedingen of
benoemingen. Een gedraging is ook onrechtmatig als deze in strijd is ‘met hetgeen volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt’. Wanneer in een samenleving
velen een handeling als ‘normaal’ beschouwen (denk maar aan de bevoordeling van familie
en vrienden), kan deze handeling in een specifieke zaak toch worden gekwalificeerd als een
onrechtmatige daad.

22 Binnen het strafrecht zijn sinds de staatkundige hervormingen in 2010 vier verschillende wetboeken van
strafrecht van toepassing in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Deze wetboeken zijn voor een groot deel
afgeleid van het Nederlandse wetboek, en komen grotendeels overeen.
23 In Curaçao trad in 2011 een nieuw Wetboek van Strafrecht in werking, in Sint Maarten in 2013 en in Aruba in
2014.
24 Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht maakt sinds begin 2015 geen onderscheid meer tussen wel of niet
in strijd met plicht handelen. Zie onder meer de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel verruiming
mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit, Tweede Kamer, Vergaderjaar 2012–2013, 33
685, nr. 3.
25 Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Titel 3, met name Artikel 162 en 163.
26 Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Titel 4, Afdeling 3, Artikel 212.
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Er is sprake van ‘onrechtmatige verrijking’ als iemand zich heeft verrijkt ten koste van
een ander en die verrijking ongerechtvaardigd is. Het gaat dus om verrijking van de één
en verarming van de ander, met een causaal verband hiertussen, bijvoorbeeld een huur- of
koopovereenkomst die de overheid is aangegaan tegen een te lage of te hoge prijs. Als er
sprake is van onrechtmatige verrijking, moet diegene die is verrijkt de schade aan de ander
vergoeden, maar alleen voor zover dit redelijk is, en tot het bedrag van de verrijking.

1.4.3 Algemeen bestuursrecht en ambtenarenrecht
De op publieke fraude en corruptie van toepassing zijnde bepalingen in het algemeen bestuursrecht en ambtenarenrecht zijn neergelegd in de Landsverordeningen Administratieve
Rechtspraak (LAR)27, de Landsverordeningen Materieel Ambtenarenrecht (LMA)28 en
de Ambtenarenwet BES29. Specifiek in relatie tot het onderwerp van dit onderzoek kan
een gang naar de bestuursrechter relevant zijn bij conflicten over vermeende politieke
benoemingen of ontslagen, maar ook bij conflicten over de toekenning van bijvoorbeeld
bepaalde vergunningen of (optie)rechten. 30
Het ambtenarenrecht maakt deel uit van het bijzondere, materiële bestuursrecht. Relevant
voor dit dissertatieonderzoek zijn vooral de bepalingen in de ambtenarenwet voor ‘het zich
gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt’, ‘nevenwerkzaamheden’, ‘het gebruik van
overheidsgoederen’, ‘het aannemen van geschenken’ en ‘geheimhouding’. Op overtreding
van de ambtenarenwet staan disciplinaire straffen zoals een schriftelijke berisping, een
geldboete, uitsluiting van bevordering, schorsing en ontslag.

27 De LAR-procedure kent een bezwaarschriftprocedure, het beroep op de (bestuurs)rechter, en de mogelijkheid
van een hoger beroep bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Landsverordening Administratieve
Rechtspraak (LAR) van Aruba dateert van 1997, die van de voormalige Nederlandse Antillen van 2001. Na 10
oktober 2010 geldt: LAR Curaçao, P.B. 2011, no. 49, LAR Sint Maarten A.B. 2010, GT no. 1 en A.B. 2010, GT
no. 30 en Wet administratieve rechtspraak BES, Stb. 2010, 510.
28 Aruba: Landsverordening materieel ambtenarenrecht, AB 1989, no. GT 37; Curaçao: Landsverordening
materieel ambtenarenrecht, AB 2010, no. 87; Sint Maarten: Landsverordening materieel ambtenarenrecht,
AB 2010, GT no. 25.
29 Overheidsinformatie: Wet- en regelgeving. Geraadpleegd op 15 juli 2015, van http://wetten.overheid.nl/
BWBR0028215/geldigheidsdatum_15-07-2015
30 Burgers kunnen overheidsbeschikkingen laten toetsen op strijdigheid met een algemeen verbindend
voorschrift of een algemeen rechtsbeginsel.
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1 .5 M e t h o d i s c h k a d e r
Het onderzoek wil beschrijven en analyseren welke soort publieke fraude- en
corruptiezaken zich afspelen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, met andere
woorden: ‘waar hebben we het over?’ en ‘wat gebeurt er nu echt?’. In de literatuurstudie
wordt beschreven wat reeds bekend is. En het empirisch onderzoek beschrijft en analyseert
46 strafrechtelijke, civiele en bestuursrechtelijke zaken tegen publieke ambtsdragers
van wie werd vermoed dat zij hun functie misbruikten om zichzelf (hun familie, hun
politieke partij of andere relatie) te bevoordelen ten koste van gemeenschapsgelden. Van
deze zaken is nagegaan of ze vooral betrekking hebben op fraude, of juist op corruptie of
op mengvormen daarvan en welke vormen van fraude en corruptie het betreft. Gebaseerd
op empirisch onderzoek naar fraude en corruptie in andere landen (Huberts, Pijl & Steen,
1999; Nelen & Nieuwendijk, 2003) is een typologie samengesteld. De fraudezaken in dit
onderzoek zijn ingedeeld naar ‘diefstal en verduistering’ en ‘oplichting en valsheid in
geschrifte’. De corruptiezaken zijn ingedeeld naar ‘omkoping’ en ‘favoritisme’. Vervolgens
wordt ingegaan op het niveau waarop de publieke fraude of corruptie zich heeft afgespeeld;
gaat het om het uitvoerende, het leidinggevende of het politieke niveau? Wat is de aard en
de omvang van de zaken? Betreft het petty, grand of political fraude of corruptie?
Daarna wordt overgestapt naar verklaringen vanuit macro-, meso- en microfactoren.
De internationale literatuur over fraude en corruptie onderscheidt diverse theoretische
benaderingen, zoals de economische, de politiek-economische en de criminologische
benadering (De Graaf et al., 2010; Kunicová & Rose-Ackerman, 2005; Paldam, 2002;
Peters, 2010; Persson & Tabellini, 2003; Treisman, 2000; Jong-sung & Khagram, 2005;
Huisman & Vande Walle, 2010). Al die benaderingen dragen factoren aan die fraude en
corruptie kunnen bevorderen. In dit onderzoek wordt niet gekozen voor één bepaalde
theoretische benadering, maar wordt gebruik gemaakt van de factoren die volgens diverse
benaderingen op macro-, meso- en microniveau van invloed zijn op het plaatsvinden van
fraude en corruptie.
Dit heeft geleid tot een speciaal voor dit onderzoek samengesteld conceptueel model ter
beoordeling van het empirisch materiaal uit de bestudeerde hogerberoepszaken. De vragen
die hierbij steeds centraal staan zijn: Blijkt uit het empirisch materiaal dat de factoren uit het
model relevant zijn voor het plaatsvinden van publieke fraude en corruptie in het Caribisch
deel van het Koninkrijk? Sluiten de bevindingen van dit onderzoek in het Caribisch deel
van het Koninkrijk aan op de internationale wetenschappelijke literatuur of niet? Is het van
belang dat er voor toekomstig onderzoek ook andere factoren worden toegevoegd aan het
conceptuele model om fraude en corruptie te bestuderen of kunnen bepaalde factoren ook
worden weggelaten?

38

Inleiding

1.6 R e l e va n t i e va n d e s t u d i e
Het onderzoek is wetenschappelijk en maatschappelijk van belang. Door
onderzoeksresultaten te systematiseren en in een theoretisch kader te plaatsen wordt
beoogd een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke kennis over fraude en corruptie
in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De bijzondere context van het Caribisch gebied,
biedt mogelijk nieuwe inzichten. De politieke, culturele, sociale en economische context
verschilt van de veelal ‘westerse’ landen waarin veel fraude- en corruptieonderzoek heeft
plaatsgevonden.
Dit onderzoek heeft ook praktische relevantie: het onderzoek focust op factoren voor
publieke fraude en corruptie, waardoor het mogelijk leidt tot inzichten op basis waarvan
deze misstanden doeltreffend(er) kunnen worden voorkomen en bestreden. Dat is in het
maatschappelijk belang voor iedereen in de wereld die op de een of andere manier bezig
is met het doorgronden van de fenomenen fraude en corruptie, in het bijzonder voor
belanghebbenden in het Koninkrijk der Nederlanden en de bevolking van het Caribisch
deel van het Koninkrijk. Wanneer we meer weten over de constellatie waarin fraude en
corruptie gedijen, kan effectief beleid tegen fraude en corruptie beter worden vormgegeven.
Dergelijk beleid kan bijdragen aan meer welvaart, democratie, betere gezondheidszorg en
onderwijs.

1.7 O p b o u w va n h e t b o e k
Dit boek telt negen hoofdstukken. Na deze introductie volgt in hoofdstuk 2 een overzicht
van de literatuur over publieke fraude en corruptie en de (verklarende) factoren die daarin
worden genoemd voor het frauduleus of corrupt handelen van publieke ambtsdragers.
Wat is er vanuit de wetenschappelijke literatuur bekend over de factoren die op macro-,
meso-, en microniveau bijdragen aan publieke fraude en corruptie? Dit literatuuroverzicht
vormt de basis van het conceptuele model dat in dit onderzoek wordt gehanteerd om de
geselecteerde zaken van (vermeende) fraude en corruptie te bestuderen.
Hoofdstuk 3 belicht de gebruikte onderzoeksmethoden en -bronnen. Het gaat in op de
wijze van verzameling van de 46 hogerberoepszaken en op de beperkingen daarbij. Er
wordt een overzicht gegeven van de geïnventariseerde zaken per rechtsgebied. Via welke
routes zaken terechtkomen bij de rechter in hoger beroep en welke instanties daarbij
betrokken zijn wordt toegelicht. De meso- en microvariabelen uit het conceptuele model
zijn in hoofdstuk 3 geoperationaliseerd.
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De geografische (macro)context van het onderzoek wordt geschetst in hoofdstuk 4. Daarbij
wordt ingegaan op de kenmerken van de (ei)landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk,
met aandacht voor hun historische, politiek-bestuurlijke en economische ontwikkeling. Er
wordt ingezoomd op enkele macrofactoren die volgens de internationale literatuur van
belang zijn voor het plaatsvinden van fraude en corruptie. Vervolgens wordt de vraag
gesteld wat er over deze factoren bekend is in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Verder geeft hoofdstuk 4 een overzicht van publieke fraude en corruptie in de geschiedenis
van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hoe oud is het verschijnsel? De periode waarin
het onderwerp op de politieke en maatschappelijke agenda is geplaatst, wordt gemarkeerd.
Dit hoofdstuk besteedt ook aandacht aan de internationale ontwikkelingen op het gebied
van voorkoming en bestrijding van fraude en corruptie en de gevolgen daarvan voor het
Caribisch deel van het Koninkrijk. Ook het beleid komt aan de orde. Welke initiatieven zijn
ondernomen en welke maatregelen zijn getroffen om fraude en corruptie te voorkomen en
te bestrijden? Er wordt ingegaan op de geïntroduceerde regelgeving, het gevoerde beleid,
de effecten daarvan en de maatschappelijke reacties op dit onderwerp door de jaren heen.
Ook worden enkele studies genoemd die de verschijnselen fraude en corruptie in het
Caribisch deel van het Koninkrijk bespreken.
Hoofdstuk 5 is descriptief en categoriseert het verzamelde empirische materiaal: 46 straf-,
civiele en bestuurszaken voor vergrijpen die voldoen aan de definitie van publieke fraude
en corruptie, zoals gehanteerd in dit onderzoek. Hier wordt duidelijk of er vooral sprake
is van fraude, of van corruptie. Op welk niveau de fraude of corruptie zich afspeelt, komt
aan bod bij de indeling naar petty, grand en political fraude en corruptie. Tevens wordt
ingegaan op de afdoening van de zaken, de straftoemeting en aansprakelijkstelling.
In de hoofdstukken 6 en 7 wordt een analyse gemaakt van het empirische materiaal van
de zaken, waarbij wordt ingezoomd op de variabelen uit het conceptuele model, zoals
samengesteld op basis van de literatuur uit hoofdstuk 2. Hoofdstuk 6 belicht de mesofactoren
en hoofdstuk 7 gaat in op de microfactoren. Waar mogelijk wordt inzicht gegeven in de
betreffende organisaties en de achtergronden en omstandigheden van de (vermeende)
plegers. De analyse laat zien welke meso- en microvariabelen uit het conceptuele model
een belangrijke rol hebben gespeeld in de onderzochte zaken.
Hoofdstuk 8 presenteert een samenvattende analyse. Getracht wordt de resultaten op meso- en
microniveau in een bredere context te plaatsen en een relatie te leggen met de macrofactoren,
zoals weergegeven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 8 laat zien, op basis van de resultaten van het
eigen empirisch onderzoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk, welke vernieuwende
bijdrage wordt geleverd aan de wetenschappelijke kennis over fraude en corruptie.
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Tot slot wordt in hoofdstuk 9 de centrale onderzoeksvraag beantwoord aan de hand van
de beantwoording van de zeven deelvragen in dit onderzoek. De belangrijkste resultaten
worden samengevat, met conclusies en aanbevelingen voor de theorie en voor de praktijk.

41

Hoofdstuk 2
Factoren die bijdragen
aan publieke fraude
en corruptie

Factoren die bijdragen aan publieke fraude en corruptie

2.1 I n l e i d i n g
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is er academisch onderzoek verricht naar
de oorzaken en gevolgen van publieke fraude en corruptie (Tickner, 2017). Vanuit
verschillende disciplines, zoals de economische, politieke, sociologische, bestuurskundige
en criminologische wetenschap (De Graaf et al., 2010) worden diverse oorzaken en factoren
gegeven die bijdragen aan fraude en corruptie. Ook binnen één academische discipline is
hierover discussie. Dit onderzoek gebruikt niet één theorie, maar zal aan de hand van de
bestanddelen van uiteenlopende wetenschappelijke onderzoeken toewerken naar een eigen
conceptueel model.
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste oorzaken en factoren op
basis van de internationale literatuur. Hieruit blijkt dat deze kunnen verschillen op macro-,
meso- of micro-analyseniveau (Lambsdorff, 2005; Huberts & De Graaf, 2008; Kolthoff,
2012). In paragraaf 2.3 staat het macroniveau centraal, zowel internationaal als nationaal.
In hoeverre levert de mate van bestuurlijke ontwikkeling en het type politieke systeem een
bijdrage aan het bestaan van fraude en corruptie? Is economische ontwikkeling bepalend?
Zijn cultuur en religie van invloed? Uit verschillende studies blijkt dat fraude en corruptie
sterk contextgebonden zijn en per samenleving verschillend worden gedefinieerd (Hoetjes,
1982; Sissener, 2005). Om die reden wordt ook ingegaan op de toepasbaarheid van deze
- veelal westerse - wetenschappelijke macrotheorieën op de praktijk van het Caribisch
gebied (paragraaf 2.3.7). Dit maakt dat in dit hoofdstuk meer aandacht wordt gegeven aan
de macrofactoren dan aan de meso- en microfactoren.
Het mesoniveau (paragraaf 2.4) betreft de kenmerken van de organisatie, het institutionele
niveau. Welke factoren blijken uit de literatuur van bepalend belang voor fraude en
corruptie? Heeft de manier van leidinggeven aan de organisatie invloed? Wat zeggen de
studies over de rol van regels, de procedures en de organisatiecultuur in relatie tot het
plaatsvinden van fraude en corruptie?
Op microniveau (paragraaf 2.5) wordt getracht het gedrag van individuele personen
die betrokken zijn bij (vermeende) fraude en corruptie te analyseren. Wat blijkt uit de
verschillende studies over het type persoonlijkheid van de plegers? Wat zet mensen aan
om misbruik te maken van hun positie? Theorieën zijn soms op het snijvlak van macro- en
mesoniveau, of van meso- en microniveau, of op een mengvorm daarvan (paragraaf 2.6).
De informatie over de oorzaken en factoren uit de verschillende studies leidt tot het
conceptuele model dat in paragraaf 2.7 wordt gepresenteerd. Dit model vormt het
analysemodel aan de hand waarvan de verzamelde 46 casussen systematisch zullen worden
onderzocht.
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2 .2 Al g e m e e n b e e l d s t u d i e s
Zoals hoofdstuk 1 al liet zien, geeft de literatuur op de eerste plaats een opmerkelijk grote
diversiteit aan definities van de begrippen fraude en corruptie. Afhankelijk van de definities
verschillen de verklaringen voor het plaatsvinden van fraude en corruptie. Er zijn net
zoveel variaties van frauduleus en corrupt gedrag, als oorzaken van fraude en corruptie
(Caiden et al., 2001; Friedrichs, 2010; Heywood, 1997). Bijvoorbeeld de vervalsing van
vergunningen en het doen van spookbetalingen vallen allebei onder de noemer fraude, maar
de aanleiding is vaak verschillend. En zowel de betaling van steekpenningen (omkoping)
als de bevoordeling van familie en vrienden in benoemingsprocedures (favoritisme en
nepotisme), kan als corruptie worden beschouwd, maar de oorzaken zijn doorgaans niet
hetzelfde. Voor het bepalen van de factoren die van invloed zijn op fraude en corruptie
is het om die reden belangrijk om de begrippen fraude en corruptie helder te formuleren,
zoals reeds in hoofdstuk 1 is gedaan.
Op de tweede plaats blijkt uit de literatuur dat het van belang is om stil te staan bij de
betekenis van ‘oorzakelijk verband’. Factoren die bijdragen aan corruptie zijn niet
vanzelfsprekend ook de veroorzakers van corruptie. Binnen de sociale wetenschappen
wordt gediscussieerd over wat er onder ‘een oorzaak’ kan worden verstaan, waarbij wordt
gerefereerd aan fundamentele vraagstukken die behoren tot het terrein van de filosofie
(Huberts, 2010). Mackie (1974) gaat ervan uit dat er clusters van factoren zijn die bijdragen
aan corruptie, maar dat niet alle factoren even noodzakelijk zijn voor het plaatsvinden
van corruptie. Volgens deze en andere onderzoekers (Huberts, 2010) is het van belang om
te achterhalen welke factoren het meest bepalend zijn. In dit dissertatieonderzoek wordt
aangesloten bij dit uitgangspunt: tal van factoren doen er toe bij fraude en corruptie maar
de focus ligt op die factoren waarvan wordt verwacht dat zij een grote rol spelen.
Bovendien lijken oorzaak en gevolg soms op een Gordiaanse, dus onontwarbare knoop.
De gemankeerde sociaal-economische ontwikkeling van een land kan een gevolg zijn
van corruptie, maar is misschien ook een oorzaak. Hetzelfde geldt voor armoede. Leidt
armoede tot corruptie of leidt corruptie tot armoede? Volgens Lambsdorff (2005) kunnen
landen in een vicieuze cirkel belanden: corruptie doet het inkomen van een land verlagen,
versterkt de ongelijkheid, inflatie en criminaliteit, veroorzaakt politieke omwentelingen en
helpt alleenheersers in het zadel ten koste van eerlijke concurrentie. Deze ontwikkelingen
leiden vervolgens tot meer corruptie.
Op de derde plaats valt op dat de meeste studies naar de oorzaken van fraude en corruptie
zijn gedaan in (grootschalige) westerse landen. Het relatief kleine aantal studies dat in nietwesterse landen is gedaan, heeft veelal betrekking op grote landen. Het aantal studies dat
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specifiek gaat over de oorzaken van fraude en corruptie in de Cariben is beperkt. De studies
die er zijn, beschrijven vaak de fenomenen maar analyseren niet de oorzaken (Bennett &
Lynch, 1996; Bennett, Shields & Daniels, 1997).
Op de vierde plaats valt het geringe aantal studies naar individuele gevallen van fraude en
corruptie op. De literatuurstudies met een theoretische beschouwing van de oorzaken van
fraude en corruptie, onderscheiden zich van de studies die de oorzaken empirisch proberen te
onderbouwen. De eerste groep studies is omvangrijker dan de tweede groep. De empirische
studies naar fraude en corruptie zijn voor een belangrijk deel landenvergelijkend en
kwantitatief van karakter (De Graaf, 2007). Sommige studies analyseren een groot aantal
macrofactoren, zoals de mate van welvaart en bestuurlijke ontwikkeling in een land, of
het politieke systeem en religie. Zo geeft Lambsdorff (2005) een overzicht van studies uit
verschillende landen waarin de oorzaken en gevolgen van uiteenlopende macrofactoren op
een rij zijn gezet, zoals het Gross Domestic Product (GDP) en inkomensongelijkheid; de
omvang van de overheid en de mate van decentralisatie; de kwaliteit van de instituties; de
mate van democratie en het politiek systeem.
Relatief weinig studies bespreken individuele gevallen van fraude en corruptie. Hoetjes
deed onderzoek naar individuele gevallen bij de overheid (1982, 1986, 1991), Punch
(1985) in het bijzonder bij de politie, Nelen & Nieuwendijk (1998) analyseerden
rijksrechercheonderzoeken naar ambtelijke en bestuurlijke corruptie. Huberts (1992)
en Huberts en De Graaf (2008) onderzochten gevallen van publieke fraude en corruptie
op zowel lokaal als nationaal niveau in Nederland. Het aantal studies naar individuele
gevallen van fraude en corruptie is echter klein. Dit aantal wordt nog kleiner als we op zoek
gaan naar studies die specifiek gericht zijn op publieke fraude en corruptie, en dus niet op
private (corporate) fraude en corruptie31.
Ten slotte valt op dat deze individuele studies vaak gebaseerd zijn op onderzoek naar
uitsluitend strafrechtelijke uitspraken, zonder daar andere rechtsgebieden bij te betrekken.
Zo analyseerden Nelen en Nieuwendijk (2003) 145 Nederlandse zaken die in de periode
1998-2000 door de rijksrecherche werden onderzocht. Ook De Graaf (2005) beperkte
zich tot strafzaken in zijn onderzoek naar corruptie in Nederland van 2000 tot 2004.
De onderzoeker selecteerde bij de rijksrecherche dertig strafrechtdossiers van zaken
waarbij wellicht sprake was van corruptie. Uiteindelijk bleven er tien corruptiezaken over

31 Casestudy-onderzoek naar fraude en corruptie in de private sector werd onder meer gedaan in de Pacific door
Findlay (1997) en in Nederland door Six, De Bakker en Huberts (2007) en Kabki (2014). Kabki bestudeerde 41
fraudezaken.

47

Hoofdstuk 2

(De Graaf, 2005).32 In dit opzicht biedt dit dissertatieonderzoek een breder scala: niet alleen
strafzaken, maar ook civiele en bestuurszaken zijn bestudeerd.

2 .3 V e r kl a r i n g e n o p m a c r o n iv e a u
Op macroniveau worden publieke fraude en corruptie in verband gebracht met factoren in
de maatschappelijke context. Net als iedereen worden publieke ambtsdragers beïnvloed
door de macrocontext waarin ze leven en werken. Vooral economen doen onderzoek naar
de oorzaken van fraude en corruptie op macroniveau (Kaufmann, Kraay & Zoido-Lobaton,
2000; Klitgaard, 1988; Lambsdorff 2005, 2008; Rose-Ackerman, 1978, 1999, 2007;
Treisman 2000, 2007). In doorgaans kwantitatieve studies trachten zij fraude en corruptie
te relateren aan nationale factoren zoals het bruto nationaal product, de inkomensverdeling,
het politieke systeem, het bestuursmodel, de religie en de gangbare waarden en normen.
Een bekende studie naar corruptie op macroniveau is gedaan door Holbrook en Meier
(1993). In hun kwantitatieve studie van geregistreerde corruptiezaken in vijftig
Amerikaanse staten, relateren zij het corruptieniveau aan verschillende macrofactoren. De
onderzoekers presenteren vier categorieën van waaruit corruptie verklaard kan worden:
geschiedenis, cultuur, politiek en bureaucratie. Binnen de categorieën geschiedenis en
cultuur concluderen zij dat een hogere urbanisatiegraad en een hoger onderwijsniveau
leiden tot minder corruptie. In de politieke categorie zien zij de verkiezingsopkomst en
in mindere mate de competitie tussen politieke partijen van bepalend belang voor het
verminderen van corruptie. En binnen de categorie bureaucratie achten zij de omvang van
de publieke sector en het bestaan van wetgeving op het gebied van kansspelen belangrijke
verklarende factoren: Hoe kleiner de publieke sector en hoe meer regulering op het gebied
van kansspelen, hoe minder corruptie.
Het onderzoek van Holbrook en Meier heeft internationale bekendheid gekregen. Daarnaast
is corruptie internationaal vooral op de kaart gezet door de macrostudies van Transparency
International en de Wereldbank. Op basis van de meting van een groot aantal macrofactoren
publiceert Transparency International de bekende Corruption Perception Index (CPI) en de
Global Corruption Barometer (GCB). De GCB meet niet alleen percepties, maar tracht ook
te achterhalen of personen en bedrijven concrete ervaringen hebben met corruptie. Naar het
model van CPI-grondlegger Lambsdorff publiceert Transparency International verder de
32 Zie ook: De Universiteit van Leiden in Nederland, The Centre for Public Values & Ethics (CPVE), beheert een
openbaar databestand met daarin in Nederland gepleegde gevallen van corruptie vanaf 1945 tot heden.
Geraadpleegd op 22 september 2014, van https://vre.leidenuniv.nl/vre/publicvaluesandethics/corruption/
SitePages/Home.aspx
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Bribe-Payers Index (BPI), gericht op de bevolkingsperceptie van de corruptiegevoeligheid
van de publieke sector. Nagegaan wordt in hoeverre de bevolking het overheidsapparaat
als corrupt systeem ervaart. Een vraag die centraal staat in deze index is of burgers zich
gehinderd voelen in hun leven door corruptie. Met deze index wordt getracht zicht te
krijgen op de neiging van bedrijven om publieke gezagsdragers om te kopen in de landen
waar zij zaken doen.
De CPI, het bekendste instrument, wordt sinds 1995 jaarlijks samengesteld. Inmiddels
worden bijna alle 200 landen in de wereld met de CPI-index getoetst op een eventuele
relatie tussen een aantal macrofactoren en het bestaan van corruptie. Aan de hand van een
set indicatoren worden onafhankelijke bronnen geconsulteerd over corruptie, onder wie
professionals, ondernemers, academici en risicoanalisten, maar ook burgers. Deze bronnen
wordt gevraagd om de omvang van corruptie in hun land te schatten. Hun indrukken
worden gerelateerd aan macrofactoren zoals het bruto nationaal product, de wetgeving,
het onderwijs en de handel alsmede de mate van inspraak en vrijheid van meningsuiting;
de stabiliteit van het politieke klimaat; de mate van machts- en of geweldsgebruik; de
efficiency van de overheid; de gezondheid van de overheidsfinanciën; het functioneren
van de rechtshandhaving, en mogelijke maatregelen tegen corruptie (Kaufmann, Kraay &
Mastruzzi, 2007). Jaarlijks worden de resultaten in ratings gepubliceerd; de landen worden
gerangschikt op de genoemde criteria die aangeven of er sprake is van veel of weinig
corruptie.
Sinds het bestaan van deze index zijn het opvallend vaak de westerse landen, met name
in Noord-Europa en Noord-Amerika, die goed scoren. De lagere posities op de ranglijsten
worden ingenomen door Afrikaanse, Aziatische en Midden- en Zuid-Amerikaanse
landen.33 Landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk vallen onder het Koninkrijk
der Nederlanden en worden niet apart vermeld in deze index. In de index van 2016 is een
aantal andere Caribische landen vermeld. Van deze landen scoren de Bahama’s het beste
(24ste plaats) en Haïti het slechtste (159ste plaats).34 In de corruption index ratings scoren
arme landen aanzienlijk slechter dan rijke landen. Toch lijkt er van een dergelijk globaal
verband geen sprake. In onderzoek van Huberts (1996, 1998) naar publieke corruptie en
fraude werden 257 experts in 49 landen gevraagd naar de sociale, economische, politieke,
organisatorische en individuele factoren die corruptie in hun land verklaren (Huberts, 1996).
Er waren opvallend veel overeenkomsten tussen de landen met hoge en de landen met
33 Denemarken, Nieuw-Zeeland, Finland, Zweden en Zwitserland staan in de top vijf van de index van 2016.
Noord-Korea, Zuid-Sudan en Somalië scoren het slechtst. Transparency International, Corruption Perception
Index 2016. Geraadpleegd op 20 oktober 2017, van https://www.transparency.org/news/feature/corruption_
perceptions_index_2016
34 Enkele andere Caribische landen die worden vermeld zijn: Barbados (31ste plaats), Saint Lucia (35ste plaats)
Dominica (46ste plaats), Cuba (60ste plaats), Jamaica (83ste plaats), Trinidad en Tobago (101ste plaats) en
Dominicaanse Republiek (120ste plaats).
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lage inkomens. In zowel rijke als arme landen werd corruptie en fraude geassocieerd met
de waarden en normen van individuele politici en ambtenaren; met een gebrek aan integer
leiderschap; met organisatorische tekortkomingen (gebrek aan controle, supervisie en
mismanagement); met een overlappende relatie tussen de publieke en de private sector en
met de toename van georganiseerde criminaliteit (Huberts, 1998).
De Wereldbank plaatst corruptie sinds de jaren tachtig wereldwijd in de schijnwerpers, met
de Worldwide Governance Indicators (WGI), een macro-instrument om het bestaan van goed
bestuur in een land mee te meten, en in het verlengde daarvan ook de mate van corruptie.35
Met dit instrument onderzoekt de Wereldbank - deels zoals Transparency International
met de CPI - onder meer de mate van vrijheid van meningsuiting, accountability, de mate
van politieke stabiliteit en geweld, de kwaliteit van de regelgeving, de kwaliteit van een
rechtsstaat, de efficiency van de overheid en de aanpak van corruptie. In 2009 heeft een
groep onderzoekers met de WGI een meting uitgevoerd in een aantal lidlanden van de
Caribbean Community (Caricom)36. Van de elf Caricom-landen die voorkomen in de WGI
scoorden Barbados en Aruba het beste (minste corruptie), gevolgd door de Bahama’s,
Grenada, de (voormalige) Nederlandse Antillen en Trinidad en Tobago. De laagste scores
(meeste corruptie) werden behaald door respectievelijk Belize, Jamaica, Suriname, Guyana
en Haïti. Op de indicator ‘corruptie’ is in de Nederlandse Antillen in 2010 een afname van
10% waargenomen ten opzichte van 2005 (Huberts, 2011).
Populair onder academici zijn de meta-analyses naar verklarende macrofactoren
voor corruptie van Lambsdorff (2005) en Treisman (2000, 2007). Deze onderzoekers
analyseerden literatuur en combineerden hun bevindingen met corruption perception data
van Transparency International en de Wereldbank.
Lambsdorff concludeerde in 2005 dat er een duidelijke relatie is tussen corruptie en een
laag bruto nationaal product, inkomensongelijkheid, inflatie, criminaliteit, politieke
hervormingen en een gebrek aan concurrentie. Hij noemt het oorzakelijk verband voor deze
indicatoren echter controversieel want of het hier oorzaken of gevolgen zijn, is volgens
Lambsdorff moeilijk te duiden. Factoren die corruptie reduceren zijn volgens Lambsdorff
(2005) persvrijheid; een (de facto) goed functionerend vervolgingsapparaat en een
onafhankelijk rechtspraak. De aanwezigheid van een democratie heeft volgens Lambsdorff
een positief effect, maar dit geldt dan alleen voor landen met een lange democratische traditie
of een kiesstelsel met een hoge participatiegraad. Lambsdorff beweert dat corruptie wordt
35 The World Bank Group. Geraadpleegd op 8 juli 2015, van http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.
aspx#home
36 Caricom is een organisatie van Caribische landen, die streeft naar economische samenwerking in de
Caribische regio.
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bevorderd door gecompliceerde regels en tarieven om tot de markt toe te treden. Het risico
op corruptie neemt volgens hem ook toe bij een gebrek aan natuurlijke hulpbronnen. Dit
impliceert namelijk een grotere afhankelijkheid van import wat gelegenheid zou geven voor
rent-seeking behavior: pogingen van de politiek en bedrijven om voordeel te halen door
bijvoorbeeld toetredingsdrempels op te werpen en kartels te vormen. Hetzelfde geldt voor
de afstand naar het handelscentrum in een land: hoe groter, hoe meer kans op tussenschakels
die proberen te profiteren en hoe meer kans op corruptie. Culturele dimensies spelen in de
visie van Lambsdorff een rol in die zin dat een geaccepteerd hiërarchisch systeem kan leiden
tot autoritaire leiders die hun macht misbruiken, met corruptie tot gevolg. Het verband dat
hij vond tussen corruptie en kolonialisme noemde hij ambigu, net als het verband tussen
salarissen en corruptie. Hij had minder corruptie verwacht in landen waar hooggeplaatste
functionarissen een goed salaris ontvangen. Dit verband was er echter niet.
Treisman (2007) is sceptisch over de causaliteit van factoren. In zijn studie What have we
learned about the causes of corruption from ten years of cross-national empirical research?
vergelijkt hij resultaten van perceptieonderzoek met reële ervaringen met corruptie. Uit
zijn studie blijkt dat hoogontwikkelde gevestigde democratieën, met vrijheid van (een goed
belezen) pers, een hoog aandeel van vrouwen in de overheid en een historie met een open
handelshouding, als minder corrupt worden beschouwd. Landen met een onvoorspelbare
inflatie, die afhankelijk zijn van brandstofimport en handelsrelaties, worden daarentegen
als gevolg van het rent-seeking behavior van de politiek en het bedrijfsleven, als corrupter
beschouwd. Maar in zijn onderzoek kwam het grootste deel van deze percepties niet overeen
met de werkelijke gevallen van corruptie. In de analyse van de reële corruptiegevallen
werd een duidelijk verband geconstateerd met het ontwikkelingsniveau in een land, terwijl
er mogelijk ook een relatie zou zijn met andere factoren, namelijk de afhankelijkheid
van brandstofexport, een minder open houding naar handelsrelaties, en meer regelgeving
(Treisman, 2007).
Zoals we hebben gezien zijn de jaarlijkse exercities van Transparency International en de
Wereldbank vooral gebaseerd op de perceptie van corruptie. Er zijn ook wetenschappers
die andersoortige analyses verrichten op een veelheid van macrovariabelen die duiden op
corruptie. Serra (2006) bepaalde met de global sensitivity analysis wat de determinanten
van corruptie zijn. Zij onderzocht 45 variabelen uit eerdere studies op hun mogelijke
invloed op corruptie. Allerlei combinaties van variabelen werden gehanteerd. Serra komt
uiteindelijk met vijf robuuste macrofactoren die van invloed zijn: armoede, een koloniale
historie, het katholicisme, politieke instabiliteit en nauwelijks tot geen instandhouding
van democratische instituties. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op enkele
dominante macrofactoren uit de literatuur.
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2.3.1 Dominante macrofactoren
Bestuurlijke ontwikkeling
Verschillende wetenschappers (Hoetjes, 1977, 1982; Rubinstein, 1983; Weber, Van Braam
& De Blok, 1972) zien de bestuurlijke ontwikkeling van een land als een bepalende factor
voor het plaatsvinden van corruptie. In deze zienswijze, die veelal is gebaseerd op een
Weberiaanse ideaaltypische benadering, duidt corruptie op een achtergebleven bestuurlijke
ontwikkeling. Er zouden verschillende stadia van ontwikkeling doorlopen moeten worden
om het bureaucratische ideaaltype van Weber te bereiken (Rubinstein & Von Maravić,
2010). Maar er is ook kritiek op deze benadering. Wetenschappers (Bennett et al., 1997;
Oostindie & Sutton, 2006) verwijten Weber een eurocentrische focus. Zijn perspectief zou
vooral betrekking hebben op grote westerse landen, gebaseerd op de industrialisatie in
de negentiende eeuw. Volgens critici hebben niet-westerse landen waar de industrialisatie
in de twintigste en eenentwintigste eeuw of helemaal niet heeft plaatsgevonden, zich
heel anders ontwikkeld. Bovendien verklaart het perspectief van Weber niet waarom er
corruptie bestaat in westerse landen die aan zijn ideaaltype voldoen (Van Braam, 1979;
Hoetjes, 1988).
Politiek systeem
Een andere macrofactor waaraan veelvuldig wordt gerefereerd om corruptie te verklaren
is het functioneren van het politieke systeem van een land. Een vergelijking op basis van
gegevens van de Wereldbank laat zien dat presidentiële regiems een iets hogere score
hebben wat corruptie en cliëntelisme betreft, dan landen met een parlementair systeem
(Peters, 2010). Volgens Kunicová en Rose-Ackerman (2005) en Persson en Tabellini
(2003) is het presidentiële systeem per definitie persoonlijker, de focus ligt op het
leiderschap van een individu. Patronage ligt op de loer ter behoud van de machtsbasis
van het individu. Toch levert de literatuur geen overtuigend bewijs. Zodra een andere
variabele - zoals economische ontwikkeling - wordt betrokken, verdwijnt de correlatie
tussen het presidentiële systeem en corruptie vrijwel helemaal. De landen met presidentiële
regiems zijn vooral de armere, minder geïndustrialiseerde landen met minder ontwikkelde
politieke en economische systemen. Volgens Peters (2010) biedt dat gegeven misschien
meer verklaring dan het politieke systeem an sich. Bovendien zijn er landen met identieke
politieke systemen waarvan de corruptieniveaus opmerkelijk van elkaar verschillen. Verder
laat de politieke praktijk zich niet zo gemakkelijk vergelijken, er zijn tal van mengvormen
van presidentiële en parlementaire democratieën. En ook binnen het presidentiële of
parlementaire systeem zijn tal van varianten, zoals: een- en meerpartijenstelsels, dus smalle
versus brede coalitiesystemen.
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Volgens de aanhangers van de systeemtheorie (Luhmann, 1985; Bannenberg, 2002;
Höffling, 2002; Hiller, 2010), gaat het er vooral om wat er binnen het politieke systeem
gebeurd. Corruptie zou vooral plaatsvinden in het overlappende netwerk van politiek en
business. De relatie tussen het bedrijfsleven, de overheid en de politiek zou bepalend
zijn (Anechiarico, 1991; Van Duyne, 1994; Niemeijer, 1998; Rose-Ackerman, 2010).
Relevante vragen volgens deze wetenschappers zijn: In hoeverre is sprake van private
partijfinanciering? Is die financiering openbaar? Moeten er voortdurend beloftes worden
nagekomen? Zijn er binnen het systeem voldoende instituties en voldoende capaciteit om
toezicht te houden en controle uit te voeren op die partijfinanciering? Is de wetgeving
op orde? Functioneert de wetgeving als een controle op de macht van de bestuurders?
Als waarden van het economisch systeem binnendringen in het juridische of politieke
systeem kan dat resulteren in corruptie. Dit sluit aan bij de bevindingen van Geddes (1991)
die onderzoek deed naar de relatie tussen campagnefinanciering en de politieke wil van
de bestuurlijke elite om electorale hervormingen door te voeren in Zuid- en CentraalAmerikaanse presidentiële systemen. Zij concludeert dat er bij machtsstructuren slechts
één onderliggende factor is: de financiële bronnen van netwerken van politieke patronage.
Om die reden zou de bestuurlijke elite ook niet geneigd zijn om patronagestructuren te
hervormen, ze zijn immers de belangrijkste bron van macht.
Collier (2005) legt in zijn onderzoek naar corruptie in het Caribisch gebied, met name
Jamaica en Costa Rica, de nadruk op de politieke cultuur binnen het politieke systeem. Hij
definieert politieke cultuur als “the general process used by a society to reach its political
culture as the general process used by a society to reach its political goals (decisions about
who gets what, when, and how” (2005, p. 212). Volgens Collier hebben collectivistische
politieke culturen een remmend effect op de uitvoering van anti-corruptiemaatregelen. In
zijn visie zijn collectivistische politieke culturen extreem paternalistisch en spelen sociale
groepen en hun leiders een belangrijke rol. Het groepsbelang is groter dan het individuele
belang en de leiders worden gezien als personen die aan alle verlangens voldoen en
problemen oplossen.
Financieel-economische situatie
In andere studies worden financieel-economische factoren gezien als de belangrijkste
oorzaken van corruptie (Paldam, 2002; Treisman, 2000). Paldam en Treisman zien
de verhoging van het inkomen per hoofd van de bevolking, samen met de verbetering
van het onderwijs en de vergroting van de middenklasse, als de belangrijkste
determinanten om corruptie terug te dringen. De verschillende studies zijn unaniem
in hun constatering dat corruptie meer voorkomt in arme dan in rijke landen
(Kunicová & Rose-Ackerman, 2005; Gundlach & Paldam, 2008). Zoals eerder aangegeven
wordt betwist of armoede een oorzaak of een gevolg is van corruptie. Van Hulten laat met

53

Hoofdstuk 2

een opsomming van corruptiezaken in het rijke Westen - zoals de Lockheed-, Agusta- en
Dassault-affaires - zien dat corruptie in ieder geval niet iets is van alléén maar arme landen
(2002).37. Uiteenlopende vormen van fraude en corruptie blijken zowel in hoge- als lageinkomenslanden voor te komen. De wetenschappers onderkennen echter ook verschillen
tussen fraude- en corruptieschandalen in rijke en arme landen. Volgens Van Hulten zijn er
in de rijke landen aanzienlijk lagere bedragen gemoeid met corruptie dan in de arme landen.
Een voorbeeld hiervan is het arme Haïti. President Jean-Bertrand Aristide had honderden
miljoenen dollars op buitenlandse rekeningen staan, waarvan een deel afkomstig van
drugshandel (Collier, 2005, p. 217). Daarnaast kennen de rijke landen minder politici die
met niets zijn begonnen en tijdens hun carrière een bezit ter waarde van miljarden dollars
opbouwden (Van Hulten, 2002, p. 51-52).
Inkomensongelijkheid en cultuur
Volgens andere wetenschappers is het voor corruptie niet zozeer van bepalend belang of
een land arm of rijk is, als wel het bestaan van inkomensongelijkheid in een land (Jongsung & Khagram, 2005; Kristensen, 2008; Lambsdorff 2005, 2008). “The wealthy have
both greater motivation and more opportunity to engage in corruption, whereas the poor
are more vulnerable to extortion and less able to monitor and hold the rich and powerful
accountable as inequality increases.” (Jong-sung & Khagram, 2005, p. 136).
Volgens Jong-sung en Khagram (2005) zijn mensen in landen met meer materiële
ongelijkheid eerder geneigd te geloven dat de samenleving wordt bepaald door
een paar grote belanghebbenden, en corrupte publieke ambtsdragers. Omkoperij,
belastingontduiking en witteboordencriminaliteit worden beschouwd als geaccepteerd
gedrag. Inkomensongelijkheid beïnvloedt met andere woorden de perceptie van mensen op
normen en waarden. Dit sluit aan bij een andere macrofactor die veelvuldig wordt genoemd
in de literatuur: de houding die de gemeenschap aanneemt tegenover fraude en corruptie is
een bepalende factor (Huberts, 2014; Larmour, 2008; Peters, 2010; Price, 1975; Sissener,
2005). De cultuur, de waarden en normen van de samenleving als geheel zouden het
individu direct beïnvloeden. Vanuit dit perspectief gedragen publieke gezagsdragers zich
zoals de gemeenschap verwacht, lokale normen zijn bepalend. Volgens Hoefnagels (1981)
leiden een passieve en positieve attitude ten opzichte van corruptie tot ontkenning van
de deviantie van dit verschijnsel. Publieke tolerantie en morele onverschilligheid zouden
37 In de Lockheed-affaire in Nederland in de jaren zeventig van de vorige eeuw, werd wijlen Prins Bernhard
beschuldigd van de ontvangst van steekpenningen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. In de
Agusta- en Dassault-affaires in België in de jaren negentig van de vorige eeuw zijn tientallen politici en
ambtelijke medewerkers veroordeeld voor het aannemen van smeergeld van de Franse vliegtuigbouwer
Dassault. Andere zaken die Van Hulten noemt zijn voormalig bondskanselier Helmut Kohl van Duitsland en
voormalig premier Jacques Chirac van Frankrijk, die schenkingen van respectievelijk een wapenhandelaar en
bouwbedrijven zouden hebben aangenomen voor de partijkas.
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corruptie stimuleren. Hoefnagels meent dat het bij witteboordencriminaliteit als publieke
fraude en corruptie gaat om ernstig schadelijk gedrag dat in de strafwet staat, maar vaak
niet als misdadig wordt gezien door de gemeenschap. De gedragingen van de mensen met
de witte boorden zitten in de immuniteitssfeer, de activiteiten worden gezien als ‘normale
handelingspraktijken’, aldus Hoefnagels (1981).
Koloniale geschiedenis
Andere macrofactoren die vaak worden gezien als bepalend zijn een koloniale geschiedenis
en in het verlengde daarvan religie. Als de rankings van Transparency International en de
Wereldbank worden bezien, dan valt op dat veel voormalige koloniën slecht presteren.
Volgens deskundigen impliceert een koloniale geschiedenis veelal een beheers- en
controlestructuur die tweedracht zaait en die ongelijkheid en onderlinge verschillen
bekrachtigt (Bertram, 2007; Gurgur & Shah, 2014; Serra, 2006). Ontwikkelingsdeskundige
Riggs (1964) presenteert in dit verband de theorie van de prismatische samenleving, die
zich bevindt tussen de moderne en traditionele samenleving. De prismatische maatschappij
van Riggs is gebaseerd op de koloniale samenleving, waar de moderne samenleving niet
op aansluit.
Price (1975) deed onderzoek in de voormalige Britse kolonie Ghana en komt met
overeenkomstige resultaten. Hij constateerde twee waardenstelsels die hij normdualisme
noemt: de eisen die de overheid aan ambtenaren stelt staan lijnrecht tegenover de eisen
die hun omgeving aan hen stelt. De omgeving verwacht dat de ambtenaar zijn functie
inzet voor zichzelf en zijn familie of zijn stam. In deze structureel-functionalistische
benadering heeft corruptie een functie in de samenleving, zij is het cement tussen de oude
en de nieuwe samenleving (Blockman, 1988; Campbell, 1989; Hoetjes, 1977; Huiskamp,
1991, 1995; Riggs, 1964; Rupert, 2012; De Zwart, 2010). De samenleving wordt gezien als
een coherent systeem waarin alle sociale systemen, dus ook corruptie, een functie hebben.
Corrupte ambtenaren zijn in dit perspectief bemiddelaars tussen het centraal gezag en het
lokale niveau, zij verzachten ‘de strengheid’ van de wetten of geven bepaalde groepen in
de samenleving toch invloed (Wagenaar, Van der Meij & Van der Heijden, 2005, p. 12).
Rose-Ackerman (2010, p. 55) noemt het echter te simplistisch dat historische factoren
fundamentele determinanten van corruptie zijn. Dit zou volgens haar betekenen dat je niet
zou kunnen ontsnappen aan je verleden. Volgens Rose-Ackerman hebben diverse landen
laten zien dat veranderingen mogelijk zijn. Ze noemt China, Vietnam, andere Aziatische
landen en landen in Latijns-Amerika, Centraal-Europa en de voormalige Sovjet-Unie.
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Over een verwachtingskloof zoals hiervoor wordt beschreven, wordt niet alleen gesproken
in de literatuur over corruptie in de niet-westerse wereld, maar ook in de literatuur over dit
fenomeen in Noord-Europa en Noord-Amerika. Patronagebanden zoals old boys networks,
alumni-netwerken, serviceclubs en studieverenigingen kunnen ook leiden tot conflicterende
morele verplichtingen (Dohmen, 1996; Perkin, 1996). De Graaf (2006, p. 10) stelt dat
bepaalde maatschappelijke waarden en normen en morele verplichtingen die voortvloeien
uit een private rol van een functionaris kunnen botsen met verplichtingen die voortvloeien
uit diens functie. De verwachting van familie en vrienden van een functionaris om op
een bepaalde manier te handelen kan dusdanig groot zijn dat een publieke gezagsdrager
frauduleus of corrupt handelt, niet zozeer om een egoïstisch persoonlijk motief, maar op
morele gronden.
Religie
De koloniale overheersing van landen is vaak gepaard gegaan met de introductie van een
religie. Uit verschillende empirische studies blijkt dat hiërarchische religies, zoals het
katholicisme, de oosterse orthodoxie en het islamitische geloof, corruptie bevorderen.
Protestantisme, wat meer is gebaseerd op gelijkheid, wordt minder geassocieerd met
corruptie (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny, 1999; Paldam, 2002; Sandholtz
& Koetzie, 2000; Treisman, 2000). Serra (2006), Della Porta en Vannucci (2016) en
andere wetenschappers noemen het katholicisme onder meer vanwege de mogelijkheid
om boete te doen, al dan niet met hulp van betalingen in natura. De institutionalisering van
‘vergeving’ - het doen van boete - zou corruptiebevorderend werken. In de protestantse
cultuur zou minder begrip zijn voor zondaars en meer de nadruk worden gelegd op eigen
verantwoordelijkheid en gezamenlijkheid. Opvallend is dat de landen die veelal goed
scoren in de Corruption Perception Index van Transparency International, in grote mate
protestants zijn (bijvoorbeeld Denemarken, Finland, Zweden en Nederland).
Samenvattend geeft de internationale literatuur de volgende dominante macrofactoren
aan voor fraude en corruptie: een gebrekkige bestuurlijke ontwikkeling, gebrek aan
transparantie, toezicht en controle bij politieke partijfinanciering, een sterk ongelijke
inkomensverdeling, een koloniale geschiedenis, een cultuur van publieke tolerantie en
onverschilligheid ten opzichte van fraude en corruptie en een katholieke religie. Een voor
dit onderzoek belangrijke vraag is in hoeverre voornoemde theoretische stromingen en
perspectieven van toepassing zijn op de eilanden in het Caribisch gebied, in het bijzonder
op de (ei)landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk?
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2.3.2 Macrofactoren en toepasbaarheid op Caribische staten
In deze paragraaf worden de specifieke omstandigheden in het Caribisch gebied uiteengezet.
Nagegaan wordt of de behandelde theoretische perspectieven van toepassing zijn op de
Cariben?
Bennett en Lynch (1996) en Bennett et al. (1997) onderzochten de toepasbaarheid van
gangbare theoretische perspectieven en analyses in de ontwikkeling van criminaliteit in
drie Caribische landen, te weten Trinidad en Tobago, Barbados en Jamaica. Dit deden ze
aan de hand van veelgebruikte ontwikkelingsmodellen en gestandaardiseerde statistische
procedures. Zij concluderen dat er - ondanks de grote overeenkomsten tussen culturele,
sociale en juridische factoren - verschillen zijn in de omvang en ontwikkeling van
criminaliteit (Shields & Daniels, 1997). De onderzoekers raden aan om in de analyses
sociale factoren te betrekken, zoals politieke coalities, cliëntelisme, relaties tussen daders en
slachtoffers, etniciteit, klasse, migratie, toerisme, kolonialisme en cultureel imperialisme.
Volgens Bennett en Lynch zijn deze aspecten in de westerse studies onderbelicht.
De meeste studies over criminaliteit in de Cariben zijn beschrijvend en niet analytisch
van aard (Bennett & Lynch, 1996). Daarnaast zijn deze studies vooral gericht op de
grotere Engelssprekende landen in het Caribisch gebied. Bennett & Lynch stellen dat hun
bevindingen geen aanklacht zijn tegen de gangbare westerse theorieën, maar dat de studies
niet goed aansluiten bij de huidige situatie in de Cariben. Ze missen een aantal relevante
factoren die uniek zijn voor de landen in het Caribisch gebied.
De gangbare westerse theorieën worden ook wel bekritiseerd om een zeker etnocentrisme;
ze worden om die reden minder van toepassing geacht op andere delen van de wereld. Deze
indruk kan niet los worden gezien van het ontstaan van de wetenschap in de negentiende
eeuw. De theorieën zijn vooral in Europa en Noord-Amerika ontwikkeld. Dit geldt volgens
Broek (1988) ook voor niet-academische literatuur. Hij analyseerde Caribische literatuur en
constateerde aspecten die hij niet kende uit de Europese literatuur. Hij wijst op aspecten die
ook thuishoren in wetenschappelijk onderzoek naar het Caribisch deel van het Koninkrijk:
de dominante rol van de vrouw; de verreikende uitwerking van de slavernij; het overleven
van ongeluk en leed door zich vast te klampen aan de persoonlijke integriteit en de
fatalistische kijk op alle ellende met een vorm van ongebreideld optimisme. Volgens Broek
geeft de Caribische invalshoek vaak nieuwe interpretaties. Hij wijst op aspecten die in de
westerse wereld onbelangrijk zijn, of creëert een alternatief voor het beeld dat naar voren
komt in de westerse literatuur. “Zodoende tonen talrijke auteurs zich verfijnde bestrijders
van de hegemonie van het westers intellectuele en culturele erfgoed in de Caribische regio”
(Broek, 1988, p. 116).
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Een voorbeeld is Pryce. Hij publiceerde in 1976 een baanbrekend artikel waarin hij oproept
tot de ontwikkeling van Caribische criminologie. Volgens Pryce is dit noodzakelijk
vanwege de toename van de geweldscriminaliteit en white-collar corruption in de Cariben.
Ook Cain (1996) bepleit de ontwikkeling van een subdiscipline die zich in het bijzonder
richt op het Caribisch gebied.
Bennett et al. (1997) geven verschillende argumenten waarom de gangbare theorieën
niet toepasbaar zijn in de Cariben. Zoals al eerder werd genoemd zijn de gangbare
westerse ontwikkelingstheorieën gebaseerd op de industrialisatie in het Westen in de
negentiende eeuw, hetgeen geen goed model biedt voor landen waar de industrialisatie
heeft plaatsgevonden in de twintigste en eenentwintigste eeuw. Het belangrijkste verschil
is volgens Bennett dat de landen die momenteel een ontwikkeling doormaken moeten
wedijveren met reeds ontwikkelde landen, terwijl de landen van toen dat niet hoefden.
Verder wijst Bennett (1997) erop dat - in tegenstelling tot de landen in de westerse theorieën door de kleinschaligheid van de Caribische eilanden de afstand tussen de stedelijke en
plattelandsgebieden niet groot is. Anders dan in grootschalige landen maakt ontwikkeling
in kleinschalige landen niet dat mensen moeten verhuizen of ver moeten reizen om in
de stad te gaan werken. Sociale banden zullen niet worden verbroken, anomie zal niet
optreden. Bepaalde steunstructuren blijven in stand, met andere woorden, het sociaal
kapitaal werkt anders.
Wetenschappers wijzen op de grote gevolgen van de slavernij die betrokken moeten worden
in het bestuderen van fenomenen in de Cariben. Als gevolg van een uiteenlopende historie
verschillen die gevolgen per eiland van het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar dat
die gevolgen verreikend zijn staat volgens veel wetenschappers buiten alle twijfel (Allen,
Heijes & Marcha, 2003; Bijnaar, Lurvink & Joosen, 2018; Paula, 1967; Roe, 2016; Verton,
2017). Een van die gevolgen waarop wordt gewezen is de culturele verankering van de
maatschappelijke onderschikking van de zwarte mens op basis van somatische kenmerken.
Een ander gevolg dat in de literatuur naar voren komt is de gelaten houding van de AfroCaribische inwoner ten opzichte van sociaal-economische ongelijkheid en de acceptatie van
ondergeschiktheid in posities en rollen. De van generatie op generatie beleefde realiteit dat
blanken meesters waren en zwarten slaven en dat de (ex-)slaven geduldig, gehoorzaam en
respectvol dienden te zijn ten opzichte van de blanke meesters, zou de gezagsverhoudingen
tot op heden beïnvloeden.
Door Bennett en Lynch (1996) wordt ook de grote invloed van het toerisme en van de
drugshandel in het Caribisch gebied benadrukt. Willen theorieën op de Cariben toepasbaar
zijn, dan moeten ze volgens hen deze fenomenen betrekken. Voor toeristen worden casino’s
en aanverwante verlokkingen geïntroduceerd, de lokale bevolking wordt er naar toe
gezogen en raakt eraan verslaafd. Volgens de wetenschappers worden hierdoor de lokale
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bevolking, de sociale stratificatie en de sociale organisatie beïnvloed.
Ook andere wetenschappers zoals Collier (2002) en internationale organisaties (United
Nations Office on Drugs and Crime, 2014), leggen de nadruk vooral op de onmiskenbare
invloed van de drugshandel in het Caribisch gebied. De onderzoekers zijn het er over
eens dat de ligging tussen de drugsproducenten en -leveranciers in Zuid-Amerika en
de drugsconsumenten in Noord-Amerika en Europa vergaande gevolgen heeft voor de
samenleving, zowel voor gewelds- als vermogenscriminaliteit als voor het samengaan van
onderwereld en bovenwereld. De internationale drugshandel en het drugsbeleid beïnvloeden
in hoge mate de gebeurtenissen in de kleine Caribische landen. De overheidscapaciteit van
de eilanden is veelal onvoldoende om hier op te reageren.
The mixture of corruption and drugs creates a vicious cycle of crime and violence that
is engulfing many of the small Caribbean states. Corruption is what allows the illegal
drug trade to flourish. Drug money payoffs to government officials, police officers,
and justice system officials cause these officials to “look the other way” as the drug
gangs go about their business on many Caribbean states. (Collier, 2002, p. 7)
Ook Robinson (2012) deed onderzoek naar corruptie in Caribische landen: Jamaica, Trinidad
en Tobago en Guyana. Deze onderzoeker wijst ook op de grote gevolgen van de drugshandel
en de geweldscriminaliteit in het Caribisch gebied. De corruptie bij de politie in Trinidad
en Tobago en Jamaica en bij de douane in Guyana zou endemische vormen aannemen.
Volgens Robinson liggen de wortels van corruptie in de drugshandel en het gebruik van de
Caribische eilanden als overslagplaats. Het is om die reden dat de onderzoeker concludeert
dat westerse theorieën niet van toepassing zijn op het Caribisch gebied.
Tot slot wijzen onderzoekers op de verschillen in de schaal van de landen in de westerse
wereld en de landen in de Cariben. Hoewel kleine staten al langer bestaan, is er nog maar
weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan in kleine staten (Larmour & Barcham, 2007;
Marcha & Verweel, 2000; Oostindie, 2008; Van der Zee, 2019).). De wetenschappelijke
literatuur heeft tot op heden geen overtuigend bewijs opgeleverd voor een lineair verband
tussen kleinschaligheid en corruptie. Over het algemeen scoren kleine landen niet goed
in de Corruption Perception Index van Transparency International, maar er zijn ook
relatief kleine landen die het juist wel goed doen, zoals Luxemburg, Estland, Mauritius
en Barbados. In kleine landen zitten potentiële patroons en potentiële cliënten dichter bij
elkaar dan in grotere landen, maar volgens Peters (2010) geldt dit evengoed voor grote
landen met een federaal systeem.
Het secretariaat van het Britse Gemenebest (Commonwealth of England) publiceerde
samen met de Wereldbank een rapport met zes karakteristieken van microstaten, de
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zogeheten vulnerability index (2000). De landen vertonen volgens deze index een aantal
overeenkomsten, waaronder hun beperkte bereikbaarheid en het intensieve handelsverkeer
tussen microstaten en de rest van de wereld. Dit impliceert dat deze kleine economieën
blootstaan aan de gevolgen van ontwikkelingen in de wereldeconomie terwijl zij
daar zelf weinig of geen invloed op hebben. Door de beperkte schaal van de lokale
mogelijkheden hebben microstaten meestal een eenzijdige economie. Er is vaak slechts
sprake van één dominante economische activiteit, waardoor het land extra kwetsbaar
is. De vulnerability index geeft ook aan dat er in microstaten relatief meer armoede
en grotere inkomensverschillen zijn dan in grote staten. Microstaten hebben meestal
onvoldoende capaciteit om te kunnen meedoen aan de uitdagingen en mogelijkheden van
de wereldeconomie, waardoor succesvolle ontwikkeling vaak achterblijft. Omdat kleine
staten dezelfde publieke voorzieningen moeten treffen als grote landen, is hun publieke
sector in relatieve zin vaak groter, hetgeen hoge overheidskosten impliceert.
Zoals eerder gesteld blijkt uit onderzoek naar bestuurlijke ontwikkeling in kleine landen
van Oostindie en Sutton (2006) dat de schaal het onmogelijk maakt het overheidsapparaat
te beschouwen vanuit het Weberiaanse perspectief. De bureaucratie kan volgens de
wetenschappers evenmin beschouwd worden als de onpartijdige uitvoerder van politiek
bepaald beleid. Het zijn juist het personalisme, de individuele kwaliteiten en de relaties
van ambtenaren en politici in kleinere landen die in sterke mate de richting en de kwaliteit
van het bestuur bepalen.
Veenendaal (2013) wijst juist op positieve effecten van kleinschaligheid. Volgens deze
onderzoeker heeft de inclusiviteit en betrokkenheid van burgers een positief effect op de
kwaliteit van de democratie. Desalniettemin signaleert hij in de vier kleine staten die hij heeft
onderzocht (San Marino, St. Kitts and Nevis, Seychelles, Palau) ook personalistische politiek,
polarisatie, particularisme en een overvloedige dominantie van de uitvoerende macht.

2.3.3 Conceptueel model macroniveau
De meest dominante macrofactoren die uit de westerse en Caribische literatuur naar voren
komen, zijn opgenomen in het model:
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Tabel 1 Variabelen macroniveau
Macrovariabelen
1. Bestuurlijke ontwikkeling
2. Politiek systeem
3. Financieel-economische situatie en toerisme
4. Koloniale geschiedenis en slavernijverleden
5. Cultuur en religie
6. Geografische ligging
7. Kleinschaligheid

Deze factoren worden in hoofdstuk 8 gebruikt om de meso- en microfactoren uit de 46
zaken in macroperspectief te contextualiseren.

2.4 V e r kl a r i n g e n o p m e s o n iv e a u
In de literatuur bestaat op hoofdlijnen eenduidigheid over verklarende factoren van
publieke fraude en corruptie op mesoniveau (Rose-Ackerman, 2010; Cohen & Felson,
1979; Punch, 2000; Lasthuizen, Huberts & Kaptein, 2005; Kolthoff, 2012; Lasthuizen,
2008). In die verklaringen wordt ervan uitgegaan dat instituties individueel gedrag in grote
mate sturen (Ostrom, 1990); niet primair het individuele foutieve karakter maar een falende
overheidsorganisatie maakt de functionarissen corrupt (De Graaf, 2006).
De institutionele economische benadering (Rose-Ackerman, 2010) levert verklaringen op
mesoniveau. Er wordt uitgegaan van een economisch raamwerk van instituties, waarbij
publieke gezagsdragers vanuit een institutionele context handelen: vanuit het politiekorps,
de douane, de dienst openbare werken, en zo meer. Rose-Ackerman benadrukt dat het
van belang is om de werking van instituties te kennen, zowel de formele als de informele
structuren. De institutionele context beïnvloedt het gedrag van individuen op de werkvloer:
“They respond to the incentives, both carrots and sticks, created by institutions, broadly
defined” (2010, p. 49). Volgens de onderzoekster is het van belang om deze incentives
te onderzoeken, vooral die beloningsaspecten die raakvlakken hebben met politieke en
economische macht en invloed uitoefenen op het handelen binnen het instituut.
Bij de verklaring van fraude en corruptie op mesoniveau wordt veelvuldig gerefereerd aan
een andere theorie: de gelegenheidstheorie van Cohen & Felson (1979). De context van het
corrupte handelen, de gelegenheid die door de organisatie wordt geboden, is belangrijk in
dit perspectief. Cohen en Felson stellen dat er drie voorwaarden zijn voor het plegen van
een delict: er moet een gemotiveerde dader zijn, een aantrekkelijk doelwit en weinig of
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geen toezicht. Of een organisatie gelegenheid biedt, hangt af van zowel de formele controle
(controlemaatregelen gericht op de juistheid, de volledigheid en de rechtmatigheid)
als de informele controle (aanwezigheid van de leidinggevende op de werkvloer, het
goede voorbeeld van de leidinggevende, de organisatiecultuur). In dit perspectief leidt
ook een overdaad aan complexe en op verschillende niveaus uitgevaardigde regels tot
normvervaging en tot vormen van integriteitsschendingen en corruptie (Vander Beken,
Carion & De Ruyver, 1999). Wanneer een duidelijke beschrijving van good en bad policing
ontbreekt, blijft het onduidelijk wat er wordt verwacht. Medewerkers weten niet meer
wat is toegestaan en gaan de grijze vlakken vervolgens zelf invullen. Bovendien brengen
bepaalde functies in zekere mate status en macht met zich mee. Het is die macht, en het
vertrouwen in de bekleder van die macht, die misbruikt worden ten eigen bate. Het beroep
brengt als het ware een eigen gelegenheidsstructuur met zich mee (Gabbioneta, Prakash &
Greenwood, 2014; Simpson & Taylor, 2013).
De gelegenheidstheorie krijgt als kritiek dat zij meer ingaat op de situatie dan op de oorzaken.
Er zou volgens critici onvoldoende worden stilgestaan bij de achterliggende psychologische
of sociologische oorzaken. Het wegnemen van de gelegenheid zou slechts betekenen dat een
symptoom wordt bestreden, met als gevolg dat de criminaliteit zich zal verplaatsen.
Punch (2000) bestudeerde de politiecultuur en beschrijft het belang van groepsdynamica.
Als aanhanger van de organisatiecultuurtheorie verwerpt hij het idee van ‘de rotte appel’ en
spreekt van een slechte boomgaard, een institutionele context waar de organisatie, het soort
werk en de cultuur een belangrijke rol spelen. Volgens Punch falen bij politiecorruptie zowel
individuen als de organisatie: de organisatie creëert de gelegenheid om corruptie te plegen
(2000, 2009). Zijn bevindingen sluiten aan bij de gelegenheidstheorie en bij de criminologische
theorie van Sutherland, de differentiële-associatietheorie (1949)38. Sutherland die als eerste
in de criminologie het concept white-collar crime introduceerde, verklaart frauduleus en
corrupt gedrag niet primair vanuit persoonlijkheidskenmerken, maar legt de nadruk op
socialisatie- en leerprocessen in groepsverband. In concreto vertaald naar het onderwerp van
deze studie: frauderende of corrupte publieke gezagsdragers hebben hun gedrag via (non-)
verbale communicatieprocessen aangeleerd in een omgeving waarin antisociaal gedrag veel
voorkomt. Daardoor hebben zij zich de behoeften en (morele) opvattingen en vaardigheden
eigen gemaakt die het plegen van fraude en corruptie bevorderen.
Aanhangers van de organisatiecultuurtheorieën spreken van een glijdende schaal, het
getoonde gedrag wordt van kwaad tot erger (Punch, 2000). Corruptie zou besmettelijk zijn
(Caiden et al., 2001; Van Hulten, 2002; Klitgaard, 1988). Functionarissen die werkzaam
zijn in een corrupte organisatiecultuur lopen een groot risico zelf ook corrupt te worden.
38 ‘Differentiële’ betekent in dit verband verschillend en ‘associatie’ heeft betrekking op de omgang met
anderen. De theorie wordt ook wel de ‘slechtevriendentheorie’ genoemd.
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Hiermee is corruptie zelf de oorzaak van corruptie geworden.
Er is ook kritiek op de differentiële-associatietheorie. Waarom worden nooit alle
overheidsfunctionarissen corrupt? Zoals het geval is bij de gelegenheidstheorie is het
verwijt bij de organisatietheorieën dat er niet zozeer een oorzakelijkheidsmodel aan
ten grondslag ligt, als wel dat het een beschrijving is van de condities waaronder het
verschijnsel witteboordencriminaliteit zich voordoet.
Lasthuizen, Huberts en Kaptein (2005) deden onderzoek naar factoren en condities binnen
organisaties die gerelateerd kunnen worden aan integriteitsschendingen. Zij vonden er zes
die een organisatie kunnen behoeden voor onregelmatigheden:
1. Een gezonde organisatiestructuur en in het bijzonder een (faire) verdeling van werk;
2. Direct contact tussen het topmanagement en de werkvloer ter vergroting van de
kans op ontdekking (transparantie);
3. De aanwezigheid van een specifiek integriteitsbeleid (regels);
4. De strengheid, duidelijkheid en correctheid van de leidinggevenden (toezicht);
5. Voorbeeldgedrag en betrouwbaarheid van de leiders;
6. Een groepscultuur, met onderling vertrouwen en de cultuurethiek.
Volgens de onderzoekers is het cruciaal dat medewerkers zekerheid hebben over hun
rechtspositie, zich veilig voelen om zich te uiten en vragen durven te stellen aan hun
leidinggevenden indien afgeweken wordt van de procedures. Zowel een te groot vertrouwen
als een gebrek aan vertrouwen kan leiden tot misbruik. Ook kan een gebrek aan begeleiding
en aanmoediging van het personeel leiden tot demotivatie en frustratie op de werkvloer
hetgeen de kansen op onregelmatigheden vergroot, aldus Lasthuizen et al. (2005).
Net als Punch (2009) deed Lasthuizen (2008) onderzoek bij de Nederlandse politie.
Zij onderzocht het belang van ethisch leiderschap en concludeerde dat het aantal
integriteitsschendingen zal afnemen, wanneer leidinggevenden integriteitsgericht
leiderschap tonen en benadrukken dat integriteitsschendingen onaanvaardbaar zijn.
Als medewerkers integriteitsschendingen onaanvaardbaar vinden, zullen die minder
vaak voorkomen. Leidinggevenden kunnen het morele oordeel van hun medewerkers
beïnvloeden door helder te zijn over de normen en regels, over de omgang met elkaar
en met de organisatiemiddelen. Volgens Lasthuizen leren medewerkers ook door elkaars
gedrag te observeren. Heeft regeloverschrijdend gedrag consequenties of komen ze er mee
weg? Lasthuizen toont met haar studie niet alleen het belang aan van integriteitsgericht
leiderschap, maar ook de waarde van een organisatiecultuur waarin integriteitskwesties
bespreekbaar zijn, waarin integriteitsschendingen worden bestraft en waarin draagvlak is
voor een ‘solide ethische cultuur’.
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Ook uit andere literatuur blijkt dat het om fraude en corruptie te voorkomen van belang is
dat de leiding het goede voorbeeld geeft (Ford & Richardson, 1994; Huberts et al., 2007;
Hoetjes, 1982, 1998; Huisman, 2010; Petrick & Quinn, 1997; Treviño & Nelson, 2011).
Het uitvoerend niveau van een organisatie spiegelt zich aan het gedrag van de leiding:
goed voorbeeld doet volgen, maar slecht voorbeeld ook. Dat managers aan de top van een
organisatie een belangrijke invloed hebben op de cultuur in de organisatie - en daarmee
op het optreden van haar individuele leden - is ook aangetoond in onderzoek van Shover
en Hochstetler (2006). Integere leidinggevenden zijn in staat om kritisch naar zichzelf te
kijken en beseffen dat zij een voorbeeldfunctie vervullen. Integer leiderschap veronderstelt
duidelijkheid over wat wel of niet is toegestaan. Volgens de literatuur gaat inspirerend
en integer leiderschap gepaard met open communicatie en met het ondersteunen en
bemoedigen van positief gedrag (Lasthuizen, 2008; Nelen & Nieuwendijk, 2003; Denkers,
Peeters & Huisman, 2013). Volgens Kolthoff (2012) bevestigen ook fraudeschandalen
zoals bij Enron in de Verenigde Staten en Ahold in Nederland, dat risicovol gedrag van
topmanagers desastreuze gevolgen kan hebben voor organisaties. Huisman (2010) voegt
daaraan toe dat individuen in functie zich anders gedragen dan als privépersoon - dit onder
invloed van hun positie binnen de organisatie, de organisatiecultuur en de vastgestelde
procedures binnen de organisatie.

2.4.1 Conceptueel model mesoniveau
Uit bovenstaande literatuur zijn vijf variabelen opgenomen in het conceptuele model van
dit onderzoek. Het model komt tegemoet aan zowel het belang van de institutionele context,
zoals Rose-Ackerman benadrukt, als aan de bepalende elementen die Cohen en Felson in hun
gelegenheidstheorie presenteren, zoals een aantrekkelijk doelwit met weinig of geen toezicht.
Het conceptuele model omvat ook de rol van de leidinggevende en de groepsdynamica, zoals
beschreven door onderzoekers zoals Punch, Lasthuizen, Huisman en Triviño en Nelson. De
aanwezigheid van specifieke integriteitsregels speelt ook een bepalende rol, zoals onder meer
blijkt uit onderzoek van Lasthuizen, Huberts en Kaptein. Daarom zal ook door de bril van
die variabele geanalyseerd worden. Dit zijn de vijf gekozen mesovariabelen aan de hand
waarvan het empirisch materiaal van de geselecteerde zaken wordt onderzocht:
Tabel 2 Variabelen mesoniveau
Mesovariabelen
8. Leiderschap
9. Procedures
10. Controle
11. Organisatiecultuur
12. Integriteitsbeleid
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Met dit conceptueel model op mesoniveau wordt nagegaan of inzichten uit de
wetenschappelijke literatuur ook gelden voor de organisaties waar de 46 casussen
van publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben
plaatsgevonden.

2.5 V e r kl a r i n g e n o p mic r o n iv e a u
Vanuit het micro-perspectief staan de publieke ambtsdragers zelf centraal. Wie zijn de
personen die fraude en corruptie plegen? Uit onderzoek blijkt dat plegers overwegend man
zijn, hoewel het aandeel van vrouwen toeneemt (Daly, 1989; Dodge, 2008; Simon & AhnRedding, 2005). Gebaseerd op een wereldwijde survey in het bedrijfsleven zijn profielen van
fraudeurs opgesteld (KPMG, 2016). Ook hieruit blijkt het merendeel (79%) van de plegers
man te zijn. Daarnaast blijkt de meerderheid (68%) tussen de 36 en de 55 jaar oud te zijn ten
tijde van het plegen van het delict. Gorsira (2017) die onderzoek deed naar corruptie onder
publieke ambtsdragers in Nederland onderschrijft deze relatief hoge leeftijd van plegers.
Over het functieniveau van de plegers lopen onderzoeksresultaten uiteen. In het KPMGonderzoek bekleedt 34% van de fraudeurs een functie op bestuurlijk niveau en vervult 32%
een management functie, terwijl uit onderzoek van Hubert en Nelen (2005) blijkt dat dit een
minderheid is. Gorsira (2017) spreekt over functies met veel beslissingsbevoegdheid.
Wat heeft de publieke ambtsdragers bewogen? Wat is er te zeggen over hun
persoonlijkheidsprofiel en de totstandkoming van hun daden? Hoewel de criminologie
inzichten heeft aangeleverd voor dit perspectief, is er weinig criminologisch onderzoek
dat specifiek focust op fraude en corruptie (Kolthoff, 2012; Gorsira, 2017). Er is slechts
een beperkt aantal studies waarin individuele gevallen van fraude en corruptie wordt
bestudeerd. Onderzoek naar corporate crime (organisatiecriminaliteit) heeft methodologie
opgeleverd voor het bestuderen van criminaliteit in organisaties (Huisman & Vande Walle,
2010; Huisman, Weerman & De Keijser, 2015). Een aantal van deze studies heeft geleid tot
verklaringsmodellen waarvan er hieronder enkele worden behandeld.
Voorbeelden van theorieën op microniveau zijn de ‘rotte-appel-theorieën’ (De Graaf,
2006) en persoonlijkheidstheorieën, waarin niet de gebeurtenis, maar de persoonlijkheid
van de dader centraal staan. Persoonlijkheidskenmerken en persoonlijke omstandigheden
gelden met name in de psychologie als eerste oorzaak van corruptie; de ene persoon
zou gevoeliger zijn voor het tonen van frauduleus of corrupt gedrag, dan de andere.
Persoonlijkheidskenmerken die corrupt gedrag bevorderen zijn bijvoorbeeld de behoefte
aan macht over de omgeving, geldingsdrang, een bepaalde mate van hebzucht, het handelen
onder druk van vrienden en thrill seeking (behoefte aan spanning). Omstandigheden die
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als trigger kunnen werken zijn onder meer huwelijks- en relatieproblemen; financiële
problemen; drank-, gok- en drugsproblemen. Het onderzoek van Listwan, Piquero en Van
Voorhis (2010) laat zien dat het persoonlijkheidstype een belangrijke voorspeller is van
recidive bij delicten als fraude en corruptie, waarbij het neurotische persoonlijkheidstype
de grootste voorspellende waarde heeft.
De Graaf en Huberts (2008) deden onderzoek bij de Nederlandse overheid naar individuele
publieke ambtsdragers die zijn veroordeeld voor corruptie. Zij vonden opvallende
overeenkomsten in de persoonlijkheidskenmerken van deze plegers. Zij constateerden
dat elke publieke gezagsdrager een ethisch raamwerk of moral career bezit, waaraan hij
bepaalde ervaringen en normen toetst. De persoonlijke integriteit bepaalt wat men als moreel
aanvaardbaar ziet of niet. Bij het merendeel van de plegers constateerden de onderzoekers
een dominant type persoonlijkheid, het gaat om ‘smooth talkers’ die weten hoe ze iemand
moeten overtuigen. Het betreft personen met goede communicatieve vaardigheden, die
erg direct kunnen zijn en gekenschetst worden als ‘flamboyant’, ‘open’ en ‘met flair’.
Andere kenmerken die naar voren komen zijn de toewijding aan de organisatie en het
vertrouwen dat ze genieten. Op elk moment van de dag kan een beroep op hen worden
gedaan; zij zijn altijd in staat ‘dingen te regelen’. Enerzijds blijkt uit de bevindingen van
De Graaf en Huberts dat het gedrag van de plegers als controversieel wordt ervaren door
collega’s, anderzijds bleek het merendeel van de plegers ook erg populair te zijn en respect
te genieten. Huberts (2014) typeert de corrupte gezagsdrager als iemand die de kenmerken
van een ‘businesstype’ in zich heeft. Ze doen hun werk op een efficiënte en effectieve
wijze en zijn easy going. Ook volgens Van Erp, Van der Geest, Huisman en Verhagen
(2011) lijken individuele factoren, zoals een gebrek aan persoonlijke integriteit, een rol te
spelen bij werknemerscriminaliteit. In biografieën van witteboordencriminelen worden zij
als hebzuchtig, roekeloos en narcistisch getypeerd (Shover & Hunter, 2010).
Maar er zijn ook studies met tegengestelde zienswijzen. Onderzoekers als Hagan en
Kay (1990), Weisburd en Waring (2001) en Piquero en Weisburd (2009) onderzochten
het persoonlijke profiel en de criminele carrière van plegers van fraude en andere
witteboordendelicten en concludeerden dat dit profiel wel verschilde van dat van plegers
van commune criminaliteit39, maar nauwelijks van dat van niet-plegers. Het heeft dan
volgens Braithwaite (1984) weinig zin te zoeken naar the perverse personalities of their
perpetrators. Coleman spreekt zelfs van de irrelevance of persons (Coleman, 1987). Het
zou ontbreken aan overtuigend empirisch bewijs voor een deviant persoonlijkheidsprofiel
van witteboordencriminelen (Ragatz & Fremouw, 2010; Blickle et al., 2006; Piquero et al.,
2008).
39 Meest voorkomende ‘openlijk zichtbare’ gewelds- en vermogenscriminaliteit, waarvan de slachtoffers
concreet aanwijsbaar zijn.
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Een andere bekende theorie om frauduleus of corrupt gedrag te verklaren is de rationelekeuzetheorie die binnen de criminologie is ontwikkeld door Becker (1963) en later door het
werk van Cornish en Clarke (1986) bekendheid heeft gekregen. Aanvankelijk werd deze
theorie vooral van toepassing geacht op traditionele vermogensdelicten, zoals inbraak- en
overvallencriminaliteit, maar Rose-Ackerman (1978) is deze theorie ook gaan toepassen
op corrupt gedrag. Het gaat hierbij niet zozeer om de achtergrond van de daders, maar
vooral om de gebeurtenis op zich. Volgens de rationele-keuzebenadering maken potentiële
daders een bewuste afweging, een kosten-batenanalyse. Zij zijn bereid om corruptie te
plegen als zij verwachten dat de opbrengsten groter zijn dan de kosten. Zowel het begrip
‘opbrengsten’ als het begrip ‘kosten’ moet hier breed worden geïnterpreteerd (Nelen &
Nieuwendijk, 2003); ‘opbrengsten’ staan niet uitsluitend voor financieel gewin, maar
ook voor het bereiken van een bepaalde status, aanzien en macht (Gorsira, Denkers &
Huisman, 2016). Andere motieven die worden genoemd zijn werkplezier of juist frustratie
(Mangione & Quinn, 1975) onzekerheid en verveeldheid (Hoetjes, 1998) en een gevoel
van miskenning (Hollinger & Clark, 1983). Het begrip ‘kosten’ betreft niet alleen de
kosten van steekpenningen, maar ook de pakkans en het risico op eventueel baanverlies of
reputatieschade.
In navolging van de rationele-keuzetheorie ziet Rose-Ackerman (2010) corrupte bestuurders
en ambtenaren als rationele wezens die maximaal profijt nastreven, met het eigenbelang
voorop: zij proberen de instituties in hun eigen voordeel te hervormen door meer macht
naar zich toe te trekken. Volgens de onderzoekster zijn individuen en ondernemingen
buiten de overheid actieve spelers. De burger stemt niet op politici die het algemene
belang nastreven, maar de burger is in interactie met bestuurders en ambtenaren en streeft
daarbij het eigenbelang na (North, 1990; Mueller, 2003; Weingast, 2002; Greif 2006; RoseAckerman, 2010). Ook volgens Klitgaard (1988) kan corrupt gedrag worden verklaard
door een rationeel afwegingsproces van een individu. Dit vereist volgens Klitgaard
overigens wel dat potentiële daders een wil hebben en in staat zijn om hun voorkeuren en
doelstellingen te ordenen, en te evalueren welke gedragingen de meeste winst opleveren.
Er is echter ook kritiek op de rationele-keuzebenadering. Waarom besluit slechts een klein
deel van de mensen om corrupt gedrag te vertonen? De Graaf merkt op: “Als maar enkelen
de rekensom maken dat corruptie voordelig is, is de meerderheid dan zo slecht in rekenen?”
(2006, p. 8).
De socialecontroletheorie van Hirschi (1969), ook wel bindingstheorie genoemd,
concentreert zich met name op de factoren die mensen afhouden van criminaliteit. Vanuit
dit perspectief staat de vraag centraal waarom niet iedereen fraude en corruptie pleegt.
Het zijn volgens deze theorie de sociale bindingen van mensen met anderen en met de
samenleving in het algemeen, die hen weerhouden van crimineel gedrag (Hirschi, 1969).
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Hij doelt hier op bindingen met maatschappelijke instituties, zoals het gezin, de kerk, de
school, maar ook het wettelijk systeem.
In het boek A general theory of crime (1990) werkte Hirschi samen met Gottfredson
de theorie later verder uit naar een zelfcontroletheorie. De plegers kunnen vanuit dit
verklaringsmodel beschouwd worden als personen met een low self-control, ze zijn
onvoldoende in staat zichzelf in toom te houden. Zelfbeheersing wordt gezien als een
eigenschap die gedurende de vroege kindertijd wordt gevormd door de opvoeding van de
ouders en die stabiel blijft gedurende de levensloop. Wanneer ouders te weinig toezicht
op hun kind houden, antisociaal gedrag moeilijk herkennen en niet bestraffen, resulteert
dit in een laag niveau van zelfbeheersing, wat uiteindelijk kan leiden tot crimineel gedrag.
De onderzoekers stellen dat de theorie alle vormen van criminaliteit kan verklaren, ook
witteboordencriminaliteit. Dit wordt echter in twijfel getrokken door Leeper, Schoepfer en
Langton (2010). Zij vonden in hun onderzoek significante aanwijzingen voor een andere
verklarende factor, namelijk het verlangen controle uit te oefenen, the desire for control.
Juist de sterke behoefte aan controle van managers zou witteboordencriminaliteit verklaren.
Cools (2005) wijst in zijn analyse op de narcistische trekken en het zonnekoninggedrag van
de topbestuurders van de ondernemingen in boekhoudfraudes zoals die zijn opgetreden
bij Enron, Worldcom en Ahold. Verschillende onderzoekers hebben ten slotte vastgesteld
dat witteboordencriminelen zich van andere misdadigers onderscheiden doordat zij er toe
neigen geen berouw te tonen, de eigen verantwoordelijkheid te ontkennen en de schuld in
de schoenen van een ander te schuiven. Zij beschouwen het eigen gedrag niet als corrupt
(Weisburd, Wheeler, Waring & Bode, 1991; Friedrichs, 2010; Shover & Hunter, 2010).
“Vrijwel nooit heeft een veroordeelde functionaris van zichzelf gezegd dat hij corrupt is”
(De Graaf, 2006, p. 5). Deze houding staat in de literatuur bekend als de toepassing van
neutralisatietechnieken (Sykes & Matza, 1960). Het uitgangspunt is dat wetsovertreders
niet altijd de dominante waarden in een samenleving verwerpen, maar er wel af en toe van
afwijken als het zo uitkomt. De onderzoekers leverden een instrument dat bijzonder geschikt
is om bij fraude en corruptie te begrijpen hoe plegers zodanig argumenten ontwikkelen en
inzetten om rationalisaties en excuses voor hun gedrag te bieden, dat zij afstand nemen
van kritiek en immuun zijn voor verwijten. De vijf benoemde neutralisatietechnieken of
rationaliseringen (Breit, 2005) worden hieronder toegelicht. Ter verduidelijking staat bij
elke techniek een voorbeeld van manieren om publieke fraude of corruptie te neutraliseren.
1. Ontkenning van verantwoordelijkheid - het individu meent dat hij niet persoonlijk
verantwoordelijk gesteld kan worden voor het frauduleus en/of corrupt gedrag,
aangezien de oorzaken buiten zijn beïnvloedingssfeer liggen.
Het is niet mijn taak om te controleren of de kas klopt, als er wat mist, hadden ze
maar beter moeten opletten.
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2. Ontkenning van schade – het individu meent dat zijn gedrag geen serieuze schade
heeft veroorzaakt, ook al was dat frauduleus of corrupt.
De burger heeft helemaal niet door dat hij teveel betaalt, dus hij heeft er ook geen
last van.
3. Ontkenning van het bestaan van een slachtoffer - de benadeelde partij krijgt wat ze
verdient. Ze hebben de regelgeving zo complex gemaakt, dat ze erom vragen.
4. Veroordeling van de oordelaars - het individu buigt elke beschuldiging om door te
wijzen op de morele tekortkomingen van de ander, van de aanklager.
De politie en het Openbaar Ministerie zijn zelf corrupt.
5. Verwijzing naar hogere plichten of morele principes - het frauduleuze en corrupte
gedrag wordt gelegitimeerd door een hoger doel.
Ik word als ambtenaar geacht klantvriendelijk te zijn, zo staat het vermeld in de
gedragscode en het zou erg onbeleefd zijn om geschenken van de cliënten niet te
accepteren. Maar ook: Ik deed het voor mijn gezin; om anderen een kans te geven;
het is goed voor het volk.

Volgens de literatuur kunnen neutralisatietechnieken zowel ingezet worden als
onderdeel van de motivatie om de criminaliteit te plegen (Coleman, 1995; Sykes &
Matza, 1957; Van Erp, et al., 2011), als techniek om de criminaliteit achteraf goed te
praten. Ook Huisman geeft in zijn proefschrift Tussen winst en moraal (2010, p. 291)
aan dat neutralisatietechnieken zowel kunnen bijdragen aan de motivatie voordat een
overtreding wordt gepleegd als achteraf gelegenheid kunnen geven om een overtreding
te rechtvaardigen.

2.5.1 Conceptueel model microniveau
Op basis van genoemde literatuur over factoren die kunnen spelen op microniveau zijn vier
variabelen voor het model gekozen aan de hand waarvan de 46 zaken worden bestudeerd.
De variabelen komen uit de literatuur naar voren als bepalend voor het plaatsvinden
van fraude en corruptie. Hoewel uit de literatuur geen deviant persoonlijkheidsprofiel
van witteboordencriminelen naar voren komt, zal in de 46 zaken worden nagegaan,
zoals De Graaf en Huberts (2008) hebben gedaan, of er overeenkomsten zijn in de
persoonlijkheidskenmerken van deze (vermeende) plegers. Daarnaast wordt geanalyseerd
of zij maximaal profijt nastreven, met het eigenbelang voorop, zoals onder meer RoseAckerman beweert. Verder wordt nagegaan welk motief bepalend is geweest voor het
handelen van de (vermeende) pleger en of er neutralisatietechnieken worden ingezet.
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Tabel 3 Variabelen microniveau
Microvariabelen
13. Persoonlijkheidskenmerken
14. Motieven
15. Rationaliteit van handelen
16. Neutralisatietechnieken

Met dit conceptueel model op microniveau wordt nagegaan of de variabelen die volgens de
literatuur van invloed zijn op publieke fraude en corruptie, ook van toepassing zijn op de
46 bestudeerde casussen uit het Caribische deel van het Koninkrijk.

2 .6 T h e o r e t i s c h e m e n g v o r m e n
Een aantal onderzoekers meent dat oorzaken van (publieke) fraude en corruptie ontstaan
als een aantal macro-, meso- en microfactoren samenkomen (Hoetjes, 1977, 1982, 1998;
Huberts, 2010; Huberts & De Graaf, 2014; Kyambalesa, 2006; Mackie, 1974). Fijnaut en
Huberts concluderen: “Research shows that a conglomerate of social, economic, political,
organizational and individual causal factors are important to explain cases of public
corruption” (2002, p. 8). Zij noemen oorzaken op individueel niveau, op het niveau van de
organisatie en op landelijk of mondiaal niveau. Huberts ontwikkelde niveaus en factoren
in een multi-approach. In zijn onderzoek incorporeert hij de resultaten van empirisch
onderzoek met de karakteristieken van zowel het land en de organisatie als het individu.
Hij komt tot zes categorieën - “culture and values, economy and financial interests, politics
and administration, (integrity) policies, feelings of (in)justice and (dis)content, and other
factors” - op drie niveaus (macro, meso en micro) (2014, p. 164). Volgens Huberts zijn
de categorieën en dimensies voortdurend met elkaar in interactie en dienen ze dus in
samenhang te worden bezien.
Samenvattend is de onderliggende gedachte van de theoretische mengvormen dat
zowel macro- en meso- als microfactoren elkaar beïnvloeden, waarbij sprake is van
intersectionaliteit van relaties. In de praktijk blijkt het moeilijk directe lineaire relaties
tussen bijvoorbeeld sociaal-economische ontwikkeling en corruptie aan te tonen. Vanuit
het perspectief van de theoretische mengvormen is er voortdurend sprake van een
wisselwerking tussen de omgeving, de gelegenheid, de persoonskenmerken en de motivatie.
Factoren kunnen elkaar zowel positief als negatief beïnvloeden en versterken, maar ook
de aanzet geven tot frauduleus of corrupt gedrag. Huisman en Vande Walle formuleren het
onder verwijzing naar anderen als volgt:
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Frequently, it will be a hybrid mixture of on the one hand the personal characteristics
of the corruptee and the impact of organisational aspects such as organisational
structure, organisational culture and style of leadership (Mars 2006; Tilman 2009);
and on the other hand elements external to the organization such as globalization,
the legal framework and law enforcement (Box 1983, p. 34-79; Mars 2006; Tilman
2009). (Huisman & Vande Walle, 2010, p. 137)

2.7 T e r a f s l u i t i n g
In dit hoofdstuk is een diversiteit aan literatuur gepresenteerd over oorzaken van - en
factoren die leiden tot - fraude en corruptie. Op basis hiervan is een conceptueel model
ontworpen met drie analyseniveaus: het macro-, het meso- en het microniveau (zie figuur 1).
Dit model bestaat uit zeven variabelen op macroniveau, vijf variabelen op mesoniveau en
vier variabelen op microniveau.
Het model wordt gehanteerd om de 46 casussen te analyseren. In hoofdstuk 3,
de methodologische verantwoording, zijn de meso- en microfactoren nader
geoperationaliseerd. De focus in dit dissertatieonderzoek ligt primair op het meso- en
microniveau. Vanzelfsprekend functioneren de meso- en microvariabelen in een macroomgeving. De variabelen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bovendien vertonen
de variabelen soms een overlap of liggen ze in elkaars verlengde. Die context komt dus
wel terug. De bevindingen van de analyse van de meso- en microfactoren worden geplaatst
tegen de macrocontext van het Caribisch deel van het Koninkrijk.
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14. Motieven

13. Persoonlijkheidskenmerken

Microvariabelen

08. Leiderschap

15. Rationaliteit van handelen

Mesovariabelen

01. Bestuurlijke ontwikkeling
09. Procedures

16. Neutralisatietechnieken

Macrovariabelen

02. Politiek systeem
10. Controle
12. Integriteitsbeleid

11. Organisatiecultuur

03. Financieel-economische
situatie en toerisme
04. Koloniale geschiedenis en
slavernijverleden
05. Cultuur en religie
06. Geografische ligging
07. Kleinschaligheid

Figuur 1 Conceptueel model macro-, meso- en microvariabelen

Publieke fraude en
corruptie
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3.1 I n l e i d i n g
Een combinatie van onderzoeksmethoden en -bronnen is toegepast, ook wel triangulatie
genoemd (Anderson, Reinsmith-Jones & Mangels, 2011; Van Thiel, 2014, p. 52). Het gaat
om een mix van methoden: Ten eerste is uitgebreid literatuur-, archief- en dossieronderzoek
verricht. Ten tweede zijn 46 hoger beroepszaken uitgebreid geanalyseerd aan de hand van
het conceptuele model, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Deze casestudy vormt
het belangrijkste onderdeel van deze dissertatie. Ten derde zijn aanvullend 41 interviews
gehouden en zijn vijf expertmeetings georganiseerd.
Het betreft hier in z’n soort een uniek onderzoek. Soortgelijk kwalitatief onderzoek naar
de inhoud van zowel strafrechtelijke, civiele, en bestuursrechtelijke hogerberoepszaken
inzake fraude en corruptie is voor zover bekend niet eerder gedaan in het Caribisch deel
van het Koninkrijk.
Voor de bestudering van de 46 (vermeende) publieke fraude- en corruptiezaken is inzage
verkregen in bestanden van het Openbaar Ministerie wat een unieke kans bood om van
binnenuit de aard van fraude en corruptie inzichtelijk te maken. In paragraaf 3.2 wordt
aangegeven op basis van welke criteria de inventarisatie van de casussen is geschied.
Daarna volgt in paragraaf 3.3 een toelichting op de dataverzameling, de gehanteerde
onderzoeksmethoden en informatiebronnen. Paragraaf 3.4 geeft een korte typering van de
geïnventariseerde hogerberoepszaken. De zaken zijn per land en rechtsgebied weergegeven
met een korte beschrijving van het proces dat voorafgaat aan het hoger beroep en de diensten
die daar zoal bij betrokken zijn. In paragraaf 3.5 wordt het conceptuele model behandeld. De
factoren op het meso- en het microniveau zijn hier nader geoperationaliseerd. Elke zaak is
geanalyseerd vanuit het conceptuele model. Tot slot is de methodologische verantwoording
samengevat in de laatste paragraaf en zijn enkele beperkingen aangegeven (3.6).

3.2 C a s e s t u d y - o n d e r z o e k
Centraal in dit onderzoek staat de multiple-casestudy, oftewel gevalsstudie. Deze
onderzoeksmethode is een vorm van kwalitatief onderzoek waarbij - binnen een
afgebakende locatie en periode - naar een bepaalde onderzoekseenheid wordt gekeken.
De casestudy-methode is met name nuttig bij vragen naar het hoe en waarom van een
bepaald fenomeen en de samenhang van factoren; het is een geschikte methode om te
zoeken naar verklaringen voor sociale verschijnselen zoals publieke fraude en corruptie
(Yin, 1984; Eisenhardt, 1989; Zainal, 2007). Omdat in dit onderzoek meerdere casussen
zijn bestudeerd en zowel verschillen als overeenkomsten zijn onderzocht, wordt gesproken
over multiple-casestudy (Gustafsson, 2017). Het kennisdoel van de multiple-casestudyanalyse is met name exploratief van aard.
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Selectiecriteria casussen
Voor de inventarisatie van de casussen is ten eerste de gehanteerde definitie van publieke
fraude en corruptie toegepast. In alle zaken is een publieke ambtsdrager voor de rechter
verschenen vanwege het vermoeden van misbruik van zijn functie om zichzelf (zijn familie,
zijn politieke partij of anderszins) te bevoordelen ten koste van gemeenschapsgelden. Het
gaat om publieke gelden, goederen, informatie, functies, vergunningen of diensten die
onrechtmatig aan de overheid zijn onttrokken.
Er is voor gekozen om niet uitsluitend zaken te bestuderen die voor de strafrechter
zijn geweest, maar ook zaken die zijn afgedaan door de civiele rechter of de algemene
bestuursrechter. Ook voor die zaken geldt dat zij voldoen aan de in deze studie gehanteerde
definitie van publieke fraude en corruptie.
Een tweede onderscheidend criterium is het ‘het hoger beroep’, ongeacht of dit heeft
geleid tot een veroordeling of aansprakelijkheidsstelling. Om de onderzoeksvraag ‘Welke
gevallen van (vermeende) publieke fraude en corruptie komen in het Caribisch deel van
het Koninkrijk in hoger beroep voor de rechter en wat leren die zaken ons over de aard van
fraude en corruptie en de macro-, meso- en microfactoren die daarop van invloed zijn?’
volledig en objectief te beantwoorden, zijn dus ook de zaken meegenomen waarvan in
juridische zin in hoger beroep geen sprake is van bewezen publieke fraude en corruptie.
In zes van de 46 zaken is hier sprake van. In twee gevallen is in hoger beroep sprake
van vrijspraak; in één zaak is het Openbaar Ministerie in hoger beroep niet-ontvankelijk
verklaard; in twee civiele zaken is de beslissing aangehouden en in één ambtenarenzaak
is het in eerste aanleg verleende ontslag in hoger beroep ingetrokken. Deze zaken zijn
meegenomen, omdat zij meer zicht bieden in de gevallen die in hoger beroep voor de
rechter komen en de wijze van afhandeling van deze zaken. Ook laten deze zaken zien hoe
moeilijk het kan zijn om tot een veroordeling of aansprakelijkheidsstelling te komen.
Enkele zaken uit de inventarisatie hebben geleid tot cassatie bij de Hoge Raad in Den
Haag, dat heeft beoordeeld of het recht en de procedurele rechtsregels wel goed zijn
toegepast door de rechter. Dit toont aan dat het vonnis in hoger beroep niet altijd een
eindvonnis is. Mede daarom is in dit onderzoek, waarin getracht wordt zicht te krijgen op
de soort zaken en de aard van publieke fraude en corruptie, gemeend dat de finale uitspraak
van ondergeschikt belang is. Omdat niet alle zaken hebben geleid tot een veroordeling
of een aansprakelijkheidsstelling is er in dit onderzoek voor gekozen om te spreken van
‘vermeende’ fraude- en corruptiezaken.
Een derde criterium is de plaats van afdoening: Alle bestudeerde zaken zijn afgedaan
door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire,
Saba en Sint Eustatius, tot 1 oktober 2010 het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de
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Nederlandse Antillen en Aruba (hierna ‘het Hof’). Dit betekent dat gevallen van publieke
fraude en corruptie die zich (deels) hebben afgespeeld in het Caribisch deel van het
Koninkrijk, maar in een ander land voor de rechter zijn gekomen, niet zijn meegenomen.
Een voorbeeld is de zogeheten Racetrackzaak, die zich in Aruba heeft afgespeeld. Deze
zaak heeft in Aruba nimmer tot een procesgang geleid, maar wel in de Verenigde Staten.
Het gaat hier om een project voor de aanleg van een racebaan. De Arubaanse overheid
maakte afspraken met Amerikaanse motorsportbedrijven. De toenmalige minister-president
Eman van Aruba verleende een voorlopige vergunning voor de realisatie van de racebaan.
Het Land Aruba betaalde drie miljoen US-dollar plus 13% rente aan de Amerikaanse
motorsportbedrijven om deel te nemen aan het racebaanproject. Het project is echter niet
gerealiseerd, er is zelfs geen aanvang gemaakt met de aanleg van de racebaan (Comision di
Berdad, 2002).40 Vermoed wordt dat de Amerikaanse motorsportbedrijven donaties hebben
gedaan aan de partijkas van de Arubaanse Volkspartij (AVP).41
Een vierde criterium is de termijn: alle zaken zijn voor de rechter in hoger beroep geweest
tussen 2000 en 2015. De meeste zaken hebben zich afgespeeld in dit millennium, maar
enkele zaken vonden plaats in de jaren negentig. Een zaak die voor het eerst voorkomt,
valt meestal onder de bevoegdheid van het Gerecht in eerste aanleg, dat organisatorisch
deel uitmaakt van het Hof. Dergelijke zaken worden over het algemeen door één rechter
(enkelvoudig) behandeld. In tweede aanleg behandelt het Hof hogerberoepszaken die door
de Gerechten in eerste aanleg zijn gevonnist. De rechter die in eerste aanleg een vonnis
heeft gewezen, neemt niet deel aan de behandeling van dezelfde zaak in hoger beroep door
drie leden van het Hof (meervoudig). 42
Als we de criteria samenvattend op een rij zetten, dan geldt voor alle geïnventariseerde
zaken dat:
• ze voldoen aan de definitie van publieke fraude en corruptie, zoals uiteengezet in
hoofdstuk 1;
• het uitsluitend hogerberoepszaken zijn;
• het straf-, civiel-, of bestuursrechtelijke zaken zijn;
• de uitspraak niet bepalend is voor de selectie;

40 In 2002 stelde de Staten een zogeheten waarheidscommissie in die onderzoek moest doen naar mogelijke
corrupte handelingen van de vorige regering: de AVP-OLA-regering.
41 De Racetrackzaak leidt in 2004 tot de eerste parlementaire enquête in Aruba, waarbij de rechtmatigheid is
onderzocht van uitgaven van de overheid. De parlementaire enquête heeft echter geen strafrechtelijk vervolg
gehad.
42 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Geraadpleegd op 1 juli 2015 van http://www.gemhofvanjustitie.org/
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•

alle zaken zijn behandeld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, voorheen
het Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba tussen 2000 en
2015.

Het gaat in dit dissertatieonderzoek om álle zaken die voldoen aan bovengenoemde
criteria. Er is dus géén steekproef getrokken. Dit betekent niet dat de 46 bestudeerde zaken
representatief zijn voor de omvang van publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel
van het Koninkrijk. Het ontbreekt aan een totaaloverzicht van de omvang van publieke
fraude en corruptie omdat veel gevallen niet bekend zijn, niet aan het licht komen en dus
niet worden onderzocht. Fraude en corruptie zijn typische fenomenen waarvan het dark
number43 hoog is. Dit is niet alleen zo in het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar
ook in andere landen (Sampford, Shacklock, Connors & Galtung, 2006). Geïnterviewde
vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en politie vermoeden dat zij slechts het
topje van de ijsberg zien. Dit vermoeden is ook door andere respondenten in dit onderzoek
bevestigd. In de interviews noemden zij talrijke voorbeelden van vermoede publieke fraude
en corruptie uit de dagelijkse praktijk, waarvan geen aangifte is gedaan.
Daarnaast worden vermoedens van onregelmatigheden niet zelden intern afgedaan. De
organisatie verricht in een aantal gevallen zelf onderzoek en treft zo nodig maatregelen.
In andere gevallen wordt een privaat bedrijf, een accountantskantoor of een (financieel-)
forensisch onderzoeksbureau ingehuurd om onderzoek te doen naar de vermeende
onregelmatigheden. Deze onderzoeken leiden soms wel tot ontslag van een medewerker,
maar vaak niet tot een aangifte. Om reputatieschade te voorkomen nemen organisaties
heimelijk afscheid van de pleger(s) en wordt afgesproken dat geen negatieve referenties
zullen worden verstrekt.44 Met andere woorden: deze onregelmatigheden voltrekken zich
buiten het zicht van het publiek en zijn dan ook niet terug te vinden in de praktijk van de
opsporing en vervolging en dus ook niet in dit onderzoek.

3 .3 D atav e r z a m e li n g
Databestanden Openbaar Ministerie
Voor de bestudering van de casussen, zijn databestanden van het Openbaar Ministerie
gebruikt. Sinds 2007 onderhoudt het Openbaar Ministerie te Curaçao databestanden
waarin vrijwel alle strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke vonnissen zijn
opgenomen die in tweede aanleg, dus in hoger beroep, door het Hof zijn uitgesproken. Ook
43 Deze term wordt in de criminologie gebruikt om niet-geregistreerde criminaliteit aan te duiden.
44 De auteur van deze dissertatie werkt sinds 2000 als particulier onderzoeker in het financieel forensische
vakgebied in het Caribisch deel van het Koninkrijk en heeft dit frequent meegemaakt in haar carrière.
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worden, indien aangeleverd, interessante eerstelijnsvonnissen opgenomen. Een belangrijke
functie van de bestanden is het informeren van de betrokken openbare ministeries over de
rechtspraak van het Hof. Uit deze databestanden zijn alle geregistreerde hogerberoepszaken
gehaald die voldoen aan de criteria zoals hiervoor beschreven.
Omdat de databestanden van het Openbaar Ministerie pas vanaf 2007 worden bijgehouden
is voor de inventarisatie van zaken tussen 2000 en 2006 (elf zaken in totaal) geput uit andere
bronnen, zoals rapportages van politie, het Openbaar Ministerie, het Hof van Justitie, de
accountantsdiensten, de rekenkamers, het krantenarchief en interviewinformatie. Aan de
hand van informatie uit deze bronnen is getraceerd welke publieke fraude- en corruptiezaken
voor 2007 in hoger beroep zijn behandeld.
Voor elk van de 46 geïnventariseerde zaken is gebruik gemaakt van alle informatie uit de
databestanden van het Openbaar Ministerie. De databestanden bevatten per casus een korte
beschrijving van de zaak en van de overwegingen van de rechter. Daarnaast verwijst een
link in het databestand naar het vonnis van de zaak. In een aantal gevallen betreft het een
vonnis dat is gepubliceerd op een website van de Nederlandse overheid - Rechtspraak.nl die informatie geeft over de procedures bij rechtszaken en de organisatie van de rechtspraak.
Sinds december 1999 publiceert deze website - aan de hand van een aantal selectiecriteria ook vonnissen die zijn uitgesproken door gerechten in het Koninkrijk der Nederlanden. De
gerechten zijn zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van de vonnissen op deze website.
Zij bepalen dus welke uitspraken worden gepubliceerd en welke niet. Het selectiebeleid
beoogt voor een representatief beeld te zorgen.45 Van de 46 bestudeerde casussen zijn 19
vonnissen te vinden op de website.
Van de in totaal 46 hogerberoepszaken is het in 37 gevallen gelukt om één of meerdere
vonnissen te traceren. In een aantal zaken zijn ook de vonnissen in eerste aanleg bekend.
Vonnissen hebben een bewaartermijn van tien jaar. Het zijn dan ook met name de zaken
van voor 2005 waarvan het niet gelukt is om de vonnissen te achterhalen. De vonnissen
geven informatie over de tenlastelegging, de eis, de straffen en maatregelen en de
motiveringen van de beslissingen van de rechtbank. In een aantal vonnissen zijn delen
uit verhoren opgenomen. Daarnaast verwijzen de vonnissen soms naar andere stukken –
zoals andere uitspraken, inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel of rapporten van
onderzoekscommissies. In dit onderzoek zijn deze andere stukken, zoals ook requisitoiren
van het Openbaar Ministerie en processen verbaal, zo integraal mogelijk verzameld en
geanalyseerd. De uiteenlopende beschikbaarheid van informatie per casus heeft bij de
analyse geleid tot verschillen in diepgang en kwaliteit van de resultaten per casus.
45 De Rechtspraak. Geraadpleegd op 1 juli 2015, van https://www.rechtspraak.nl
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Een aantal van de voor dit dissertatieonderzoek bestudeerde (straf)zaken zijn
voorafgegaan door een onderzoek van de Algemene Rekenkamer en/of de Stichting
Overheidsaccountantsbureau (SOAB). De rapporten daarvan, voor zover beschikbaar, zijn
meegenomen in de analyse. Zo startte de SOAB in 2013 te Curaçao een bijzonder onderzoek
naar mogelijke onregelmatigheden bij de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister
(Kranshi) waarvan de bevindingen hebben geleid tot een strafrechtelijk onderzoek (SOAB,
2013). Tegen de uitspraak in eerste aanleg werd vervolgens hoger beroep aangetekend.
Deze casus (nr. 8) komt in hoofdstuk 5 aan de orde.

Archiefonderzoek, literatuur en secundaire bronnen
Voor de beschrijving van de geschiedenis van publieke fraude en corruptie in het
Caribisch deel van het Koninkrijk is gebruikgemaakt van een aantal historische studies,
diverse krantenarchieven, journalistieke onderzoeksverslagen en openbare rapporten.
Deze rapporten zijn soms de schriftelijke verslagen van een op ad-hocbasis ingestelde
onderzoekscommissie, en soms onderdeel van een regelmatige cyclus waarin gerapporteerd
wordt door een (justitiële) instelling. Zo zijn voor de beschrijving van de geschiedenis
van publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk (jaar)verslagen
gebruikt van het Hof, het Openbaar Ministerie, de politie, de Landsrecherches, de Algemene
Rekenkamers, de overheidsaccountantsdiensten, de Centrale Bureaus voor de Statistiek en
de Raad voor de Rechtshandhaving.
Beleidsnotities en andere correspondentie van zowel de Nederlandse overheid als de
overheden in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn onderzocht om een indruk te krijgen
van de politieke standpunten en discussies en de resultaten daarvan. Vanzelfsprekend
zijn in de analyse ook relevante publicaties betrokken van internationale organisaties,
zoals onder meer de Wereldbank, Transparency International, de Verenigde Naties en de
Europese Commissie.

Interviews
Er zijn in totaal 41 interviews gehouden en diverse informele gesprekken gevoerd (zie
voor een toelichting hierop bijlage I). Er zijn op de eerste plaats personen geïnterviewd die
een rol hebben vervuld bij het onderzoek, de vervolging of de berechting van de (mede)
verdachten in de geselecteerde zaken, zoals: medewerkers van de lokale politiekorpsen,
de Landsrecherches, het Recherche Samenwerkingsteam (RST), officieren van justitie,
advocaten-generaal en rechters. Op de tweede plaats zijn interviews gehouden met
bestuurders en medewerkers van de organisaties en diensten waar de (mede)verdachten
werkzaam waren in de periode dat de (vermeende) publieke fraude of corruptie zich
afspeelde. Verder zijn interviews gehouden met personen die vanuit een andere rol – als
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voormalig politicus, activist, journalist, wetenschapper of anderszins – deskundig zijn op
het onderwerp van dit onderzoek. Daarnaast is informatie gecheckt en gedubbelcheckt, in
archieven, bij instanties, bij personen, maar ook in korte gesprekjes ‘in de wandelgangen’,
via de telefoon of per email.

Expertmeetings
Tot slot zijn, ter voorkoming van bias, de bevindingen tussentijds vijfmaal voorgelegd aan
een klankbordgroep van zes deskundigen uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten en
Nederland (zie bijlage II). De achtergrond van deze experts is uiteenlopend: zowel juridische
en financiële als sociaal-culturele en antropologische disciplines zijn vertegenwoordigd.
Alle deskundigen hebben vanuit hun werk te maken, of te maken gehad, met het thema van
dit onderzoek. Via deze expertmeetings-methode zijn de voorlopige bevindingen tussentijds
beoordeeld op validiteit. Enkele van deze experts zijn ook uitgebreid geïnterviewd.

3.4 T y p e r i n g c a s u s s e n
De bestudeerde zaken kennen een grote variatie. Het zijn welhaast onvergelijkbare zaken
wat betreft aard, omvang, complexiteit en schade voor de gemeenschap. Er zijn kleine en
grote zaken. Er zijn eenvoudige en complexe zaken. Een zaak kan een beperkte reikwijdte
hebben, maar tegelijk een kluwen van internationale vertakkingen zijn. Er zijn zaken met
slechts één verdachte en er zijn zaken met tientallen verdachten. In een opsporingsonderzoek
wordt het aantal hoofd- en nevensubjecten vaak bepaald op basis van beleidsmatige en
pragmatische overwegingen. Dit betekent dat in werkelijkheid meer mensen betrokken
waren bij de gepleegde fraude en/of corruptie, maar dat de onderzoeksleider van het
Openbaar Ministerie ervoor heeft gekozen om niet alle betrokkenen mee te nemen in het
strafrechtelijk onderzoek.
In de bestudeerde zaken verschilt het totaalaantal betrokkenen (verdachten, beklaagden,
verweerders) sterk; het gaat om zowel publieke ambtsdragers als derden. Er is sprake van
één pleger bij tien strafrechtzaken, maar ook van achttien plegers bij één zaak. Hierbij
zijn de ‘afnemers’ van de diensten van de frauduleuze en/of corrupte ambtsdragers niet
meegerekend. Zo waren er bijvoorbeeld in de zogenaamde Rijbewijszaak (nr. 7) naar
schatting zo’n zestig afnemers van valse of vervalste vervoersbewijzen.
In sommige zaken is de schade enkele duizenden guldens, in andere zaken gaat het om
miljoenen. Vooral zaken met een politieke component zijn ingewikkeld. Een voormalig
Procureur Generaal zegt hierover:
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“In dat soort zaken willen mensen niet praten. En als ze praten, dan doen ze dat met
een dubbele boodschap.”
Sommige strafrechtelijke onderzoeken hebben een paar maanden geduurd, andere jaren.
De doorlooptijd van een zaak hangt vaak samen met de mate van complexiteit. In sommige
zaken heeft het jaren geduurd voordat er een uitspraak in hoger beroep was.46 Er zijn
diverse zaken in het zakenbestand van het Openbaar Ministerie die zonder twijfel het etiket
‘complex’ verdienen: de Fondozaak in Aruba, de Curintazaak in Curaçao en de Zambezizaak
in Bonaire.47 Laatstgenoemd onderzoek bestond uit acht onderzoeksdossiers, vijf over
onroerend goed en investeringsprojecten, twee over moratoria, en één dossier ‘overig’.
Van de 46 zaken hebben de meeste zaken zich afgespeeld in Curaçao. Dit ligt voor de
hand doordat Curaçao in het Caribisch deel van het Koninkrijk het grootste (ei)land is
met de meeste inwoners en het hoogste aantal publieke ambtsdragers. In de tijd van de
Nederlandse Antillen waren in Curaçao naast de landsregering ook de landsdiensten
gevestigd, zoals bijvoorbeeld de Centrale Politiedienst, het Meldpunt Ongebruikelijke
Transacties, de Landsrecherche en de Gaming Control Board. De verdeling van zaken naar
land is weergegeven in tabel 4.
Tabel 4 Verdeling hogerberoepszaken (vermeende) publieke fraude en corruptie naar land
Parket

Aantal inwoners*

Aruba

101.484 (2010)

11

Curaçao

149.679 (2011)

22

Sint Maarten

37.224 (2014)

11

Caribisch Nederland

18.413 (2014)

2

303.185

46

Totaal

Aantal zaken

* De gegevens zijn afkomstig van de Centrale Bureaus voor de Statistiek in de betreffende landen. Census Aruba
(2010), Census Curaçao (2012), Census Sint Maarten (2014), Caribisch Nederland (2016). Omdat de periode van
de onderzochte zaken 2000-2014 is, zijn ook over die periode cijfers van het CBS gebruikt.

De verdeling naar rechtsgebied is weergegeven in tabel 5. Het totaal aantal zaken in
deze tabel is niet 46, maar 48, omdat in twee zaken zowel een strafrechtelijke als een
civielrechtelijke behandeling heeft plaatsgevonden.
46 Het Parket Procureur-Generaal schrijft in zijn jaarverslag van 2013 (p. 10) dat de gemiddelde doorlooptijd van
een strafzaak in hoger beroep 180 dagen bedraagt, gemeten vanaf het moment waarop het hoger beroep
werd ingesteld tot de dag van uitspraak in hoger beroep.`
47 De grotere langlopende zaken krijgen vaak een naam, zeker als er een apart politieteam wordt gevormd,
waarin verschillende diensten participeren. Dit gebeurt soms ook als een onderzoek binnen één dienst
plaatsvindt. In een aantal gevallen bestaat er geen onderzoeksnaam of is die niet bekend, maar hebben de
media zaken aangeduid met een bepaalde naam, in Curaçao met het achtervoegsel ‘gate’, analoog aan de
Watergate-affaire rond president Nixon in de jaren zeventig van de twintigste eeuw in de Verenigde Staten.
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Tabel 5 Verdeling hogerberoepszaken (vermeende) publieke fraude en corruptie naar rechtsgebied
Rechtsgebied
Strafrecht
Civiel recht
Algemeen Bestuursrecht
(Ambtenarenrecht)
Totaal

Totaal
%
aantal zaken
33
69%

Aruba

Curaçao

6

16

Sint
Maarten
10

10

21%

6

3

1

5

11%

1

3

48

101%*

13

22

Caribisch
Nederland
1
1

11

2

* Door afrondingen bedraagt de som van de percentages niet 100% maar 101%.

Zoals uit tabel 5 blijkt vallen de meeste zaken (69%) binnen het strafrecht. Op de tweede
plaats zijn zaken veelal afgedaan bij de civiele rechter (21%). Opvallend is dat Aruba naar
verhouding evenveel straf- als civiele zaken in hoger beroep heeft behandeld.
Of zaken terechtkomen bij de rechter in hoger beroep van het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius, is van
meerdere factoren afhankelijk. Onderstaand zijn enkele van die factoren genoemd. Tevens
is aangegeven via welke routes de zaken terechtkomen bij het Hof en welke diensten en
partijen daarbij zoal betrokken zijn.

Strafrechtelijke afdoening
De grootste groep bestudeerde zaken (33) valt binnen het strafrecht. Of aanwijzingen van
publieke fraude en corruptie een vervolg krijgen in de sfeer van een (opsporings)onderzoek
wordt bij politie en justitie onderscheid gemaakt tussen haalzaken (deze vangen aan met
eigen waarnemingen, intelligence of informatie van de Criminele Inlichtingen Eenheid
(CIE)) en brengzaken (deze beginnen met aangiften en meldingen) van belang. Publieke
fraude en corruptie vallen bij uitstek in de categorie haalzaken. Bij fraude en corruptie
doen directe belanghebbenden over het algemeen geen aangifte; zowel de betalende als de
ontvangende partij heeft er belang bij om te zwijgen.48 Dat maakt de opsporing extra lastig.
Een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie verklaart als volgt:
“In brengzaken - de zogenaamde ‘klassieke delicten’ - zijn er slachtoffers die
aangifte doen van inbraak, mishandeling, en zo meer. Bij haalzaken zijn er geen
(directe) slachtoffers, dus komen er van die zaken ook geen aangiften. Of ‘eigen
opsporing’ mogelijk is bij haalzaken, is vaak afhankelijk van de vraag of er
controlebevoegdheden zijn. Die ‘eigen opsporing’ is des te lastiger bij corruptie,
beide partijen hebben alle belang bij geheimhouding en ander (technisch bewijs) is
niet of zeer lastig te verkrijgen.”
48 In de criminologie worden dit ook wel slachtofferloze delicten genoemd.
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Afgezien van het belang om te zwijgen hebben betrokkenen ook andere redenen om
geen aangifte te doen. De Raad voor de Rechtshandhaving (hierna: de Raad) heeft het
aangifteproces in Curaçao (2012) en Sint Maarten (2012) onderzocht. Deze rapporten laten
zien dat de perceptie van de burger is dat de politie niets met de aangifte zal doen en de
zaak toch niet zal oplossen. Daarnaast wordt in de rapportages gewezen op angst voor
represailles uit de samenleving bij zowel het slachtoffer en de getuige als bij de politie voor
het opnemen van een aangifte.49
Bij gebrek aan aangiften en andere indicaties, is de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE)
van de politie de instantie die actief intelligence moet verzamelen om opsporingsindicaties
voor corruptieonderzoeken te verschaffen. Voor dit dissertatieonderzoek benadrukken
geïnterviewden van de politie en het Openbaar Ministerie dat zonder een goede en gerichte
inlichtingendienst corruptieonderzoeken zelden of nooit van de grond komen.
Voordat de politie overgaat tot een strafrechtelijk onderzoek, doorloopt de informatie
een keuzeproces. Hierbij zijn algemene overwegingen bepalend, zoals de bekendheid
van de vermeende dader, de maatschappelijke impact en de beleidsprioriteiten van de
overheid. Volgens het Korps Politie van Curaçao (KPC) is de objectiviteit bij de selectie en
prioritering van strafrechtelijke onderzoeken niet voldoende gewaarborgd (Raad voor de
Rechtshandhaving, 2014a, p. 8). In het algemeen is er volgens de Raad onvoldoende zicht
op de keuzes die gemaakt worden, door wie, op basis waarvan en welk effect dat heeft op
de kwaliteit van de sturing door het Openbaar Ministerie (2014).
De Raad schrijft in 2014 dat het politiekorps te Curaçao (nog) geen criteria of instructies
heeft vastgesteld om onderzoek in te stellen naar aanleiding van een aangifte. In 2015
constateert de Raad dat in Sint Maarten het proces casescreening is ingevoerd door het
politiekorps en het Openbaar Ministerie. Aan de hand van eenduidige criteria, waaronder
de kans op succes (opsporingsindicaties) en beleidskeuzes, wordt na dit proces besloten om
over te gaan tot een opsporingsonderzoek (Raad voor de Rechtshandhaving, 2015).
Samenvattend kan worden gesteld dat het aantal voor dit dissertatieonderzoek beschikbare
strafzaken mede is bepaald door zowel institutionele als individuele factoren:
• aangiftebereidheid van de burger (grotendeels bepaald door angst voor represailles
en geloof en vertrouwen in de rechtsstaat);
• bereidheid tot het opnemen van een aangifte door de politie en het Openbaar
Ministerie (ook hier speelt angst voor represailles uit de samenleving een
belemmerende rol, naast onduidelijkheid over het proces);
49 Dit werd ook al eerder door het CBS geconstateerd. Zie de resultaten van de Slachtofferenquête, 2008.
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•
•

prioritering door opsporingsdienst en Openbaar Ministerie;
inspanningen opsporingsdienst en Openbaar Ministerie (met name de kwaliteit van
de CIE is bepalend).

Civielrechtelijke afdoening
Tien van de 46 casussen hebben betrekking op de civiele rechtspraak, ook wel burgerlijke
rechtspraak genoemd. Een civiele procedure is een rechtszaak tussen twee (rechts)
personen. In dit onderzoek betreft het rechtspersonen zoals stichtingen of overheids-nv’s.
De betrokken partijen bij een civiele procedure zijn de betrokken (rechts)personen zelf,
hun advocaten en het Hof.
Een civiele procedure wordt schriftelijk geïnitieerd. Degene die de procedure start, de
eiser, stuurt via een deurwaarder - veelal met hulp van een advocaat - een dagvaarding of
verzoekschrift aan degene die zich tegen die eis moet verweren, de gedaagde. Daarin staat
wie de eiser is, wat hij wil en welk bewijs hij heeft. In de vonnissen van de bestudeerde
civiele zaken beschrijft de rechter hoe hij het conflict wil oplossen en wie de kosten van de
procedure moet betalen, bijvoorbeeld het griffierecht en de kosten van de deurwaarder. In
een aantal gevallen wordt door de rechter ook een dwangsom opgelegd.

Algemeen bestuursrechtelijke afdoening (ambtenarenrecht)
Vijf van de 46 bestudeerde zaken vallen onder het bestuursrecht, ook wel administratief
recht genoemd. Het ambtenarenrecht, belastingrecht en het vreemdelingenrecht vallen ook
onder het bestuursrecht. Vier van de vijf bestudeerde bestuursrechtelijke zaken hebben
betrekking op het ambtenarenrecht.
De betrokken partijen bij een bestuursrechtelijke procedure zijn de betrokken
overheidsentiteit, de ambtenaar, de burger, hun advocaten en het Hof. 50
Bovenstaande maakt duidelijk hoe aanwijzingen van vermeende publieke fraude en
corruptie een vervolg krijgen in het strafrecht, het civiel recht en het algemeen bestuursrecht,
en welke diensten of organisaties daarbij betrokken zijn. Nu bekend is op welke wijze en
hoeveel zaken voor dit onderzoek zijn geïnventariseerd, is het van belang om uiteen te
zetten hoe de casussen zijn geanalyseerd.

50 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Geraadpleegd op 19 februari 2016, van http://www.gemhofvanjustitie.org/index.php?eid=439
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3 .5 M o d e l e n w i j z e va n a n a ly s e
Hoofdstuk 2 behandelt het literatuuronderzoek. Op grond van de bevindingen
uit dat onderzoek zijn variabelen gedefinieerd. De gekozen variabelen zijn in het
literatuuronderzoek naar voren gekomen als relevante factoren voor fraude en corruptie.
De variabelen zijn weergegeven in het conceptueel model dat wordt gebruikt om de 46
casussen en bijbehorende informatie mee te analyseren. In deze paragraaf is elke variabele
op meso- en microniveau geoperationaliseerd in een aantal relevante items. In tabel 6 zijn
de operationalisaties van de gekozen meso- en microvariabelen verkort weergegeven. De
opgestelde variabelenlijst heeft als uitgangspunt gediend voor de dataverzameling. Het
empirisch materiaal is bestudeerd op informatie over de gekozen variabelen. Dit is gedaan
met behulp van een lijst met vragen en aandachtspunten die is gebruikt in de analyses
per zaak (zie bijlage III). Op de eerste plaats is deze lijst zoveel mogelijk ingevuld op
basis van informatie uit de databases en de overige schriftelijke informatie over de zaken.
Vervolgens zijn 41 interviews gehouden met personen die bij de onderzoeken waren
betrokken. De interviews met de rechercheurs van de Landsrecherche en de advocatengeneraal van het Openbaar Ministerie waren overwegend zaakinhoudelijk. Daarnaast zijn
interviews gehouden met anderen die op de een of andere manier te maken hebben gehad
met de zaken of met de organisaties waar de zaken zich hebben afgespeeld. Na verwerking
van deze informatie zijn de ingevulde lijsten mondeling voorgelegd aan de advocatengeneraal en andere zaakinhoudelijke betrokkenen, met de vraag of zij zich herkenden in
de bevindingen. Zo is nagegaan in hoeverre de informatie en analyse een juiste weergave
was van de feiten zoals zij die voor ogen hadden. Deze stap was feitelijk een controle op de
bevindingen en het werk van de onderzoeker. Deze controleslag leverde bovendien nieuwe
informatie op omdat het de geïnterviewde steeds duidelijker werd waarop de vragen gericht
waren.
De resultaten van de analyse van het empirisch materiaal hebben geleid tot verklarende
factoren op meso- en microniveau. Vervolgens is onderzocht of er een relatie is tussen
de verklarende meso- en microfactoren en de variabelen op macroniveau. Zoals reeds
in hoofdstuk 2 is aangegeven, worden de macrofactoren in dit onderzoek alleen als
context gebruikt. Om die reden zijn de macrofactoren in tabel 6 wel genoemd, maar niet
geoperationaliseerd. In de zaaksinformatie is gezocht naar gegevens die wijzen in de richting
van macrofactoren. Echter, in het verzamelde empirische materiaal is over het algemeen
geen of slechts beperkt aandacht geschonken aan eventuele sociaal-culturele, politieke en/
of economische factoren die een rol hebben gespeeld. Om die reden is in oriënterende
gesprekken met deskundigen uit de praktijk breed gesproken over de betekenis van de
macrocontext voor de verklarende factoren op meso- en microniveau. De vraag aan de
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deskundigen was of zij een relatie zagen tussen de verklarende meso- en microfactoren en
de macrocontext.
In deze exploratieve studie is de mogelijkheid opengelaten om nieuwe factoren te vinden,
die met name in dit onderzoek een rol spelen. Om die reden is ook uitgebreid georiënteerd
op factoren die mogelijk wel in de Cariben een rol spelen, maar niet (of minder) in het
Westen (paragraaf 2.3.2). Zo is bijvoorbeeld aandacht geschonken aan de eventuele invloed
van het toerisme op publieke fraude en corruptie.

Tabel 6 Conceptueel model met operationalisaties
Variabelen macroniveau
1. Bestuurlijke ontwikkeling
2. Politiek systeem
3. Financieel-economische situatie en toerisme
4. Koloniale geschiedenis en slavernijverleden
5. Cultuur en religie
6. Geografische ligging
7. Kleinschaligheid
Variabelen mesoniveau
8. Leiderschap

9. Procedures

10. Controle

Bij deze variabele staat de rol van de leidinggevende centraal.
De leidinggevende:
• geeft niet het goede voorbeeld en is niet bepaald een integere leider;
straalt geen integer leiderschap uit;
• is onduidelijk over wat is toegestaan;
• spreekt de medewerkers niet aan op regelovertredend gedrag;
• geeft geen ondersteuning aan integer gedrag.
Deze variabele betreft het bestaan en de naleving van wet- en regelgeving en
de uitwerking daarvan in procedures. De procedures:
• zijn niet schriftelijk vastgelegd;
• sluiten niet aan bij de praktijk;
• zijn niet gericht op het voorkomen van integriteitsrisico’s;
• zijn niet duidelijk;
• zijn niet bekend;
• worden niet nageleefd door de medewerkers.
Aan de hand van deze variabele wordt nagegaan in hoeverre sprake is van
interne of externe controle. Met de controles:
• wordt niet nagegaan of volgens de voorgeschreven procedures wordt
gewerkt;
• worden medewerkers niet aangesproken op regelovertredend gedrag;
• wordt niet opgetreden en bestraft indien wordt afgeweken van de
procedures.
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Tabel 6 Vervolg
11. Organisatiecultuur

12. Integriteitsbeleid

Deze variabele gaat over de moraal binnen de organisatie, de groepscultuur.
In een niet-integere organisatiecultuur:
• gaat men niet zorgvuldig om met elkaar, de middelen van de organisatie
en (vertrouwelijke) informatie;
• ontbreekt onderling vertrouwen en open communicatie;
• voelen medewerkers zich niet veilig om vragen te stellen als zij strafbare
feiten - zoals fraude en corruptie - vermoeden;
• bestaat geen onderling corrigerend gedrag.
Hier gaat het erom of er binnen de organisatie speciale aandacht is voor het
onderwerp integriteit:
• er zijn geen integriteitsvoorschriften (wettelijke regelingen, een
gedragscode, vertrouwenspersoon, meldprocedure);
• de integriteitsvoorschriften zijn niet bekend bij de medewerkers;
• medewerkers worden niet gescreend;
• risicofuncties worden niet benoemd;
• medewerkers volgen geen integriteitstrainingen.

Variabelen microniveau
13. Persoonlijkheidskenmerken Er is sprake van een of meer van de volgende persoonlijkheidskenmerken:
• dominant
• machtswellustig
• welbespraakt
• overtuigend
• megalomaan
• principeloos
• onverantwoordelijk
14. Motieven
Er is sprake van een of meer van de volgende motieven:
• geld
• macht
• verslaving
• frustratie
• liefde
15. Rationaliteit van handelen Er is sprake van een rationele keuze aan de hand van een kostenbatenanalyse.
16. Neutralisatietechnieken
De gedragingen worden vooraf en/of achteraf verantwoord door toepassing
van een of meer van de volgende neutralisatietechnieken:
• ontkenning van verantwoordelijkheid
• ontkenning van schade of benadeling
• ontkenning van slachtoffer(s)
• veroordeling van de oordelaars
• verwijzing naar hogere plichten of morele principes

De resultaten van de analyse van het empirisch materiaal zijn in dit onderzoek op meso- en
microniveau weergegeven. Per variabele wordt beschreven wat bekend is geworden uit de
bestudeerde zaken en uit eventueel eerder onderzoek.
In hoofdstuk 6 komen de mesovariabelen aan bod: leiderschap, procedures, controle,
organisatiecultuur en integriteitsbeleid. Tevens is in dat hoofdstuk een schets gegeven van
de beleidssectoren en bestuurlijke en ambtelijke organisaties waar de fraude en corruptie
heeft plaatsgevonden. Per beleidssector en organisatie is vermeld of het petty, grand of
political fraude en corruptie betreft.
In hoofdstuk 7 worden de data vanuit het microperspectief beschreven: de (vermeende)
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(mede)plegers van de fraude en corruptie staan centraal. Het type mens en de individuele
kenmerken van de (vermeende) (mede)plegers, zoals sekse, leeftijd, opleiding, carrière en
functie, zijn op een rij gezet. Vervolgens wordt het empirisch materiaal per microvariabele
– persoonlijkheidskenmerken, motieven, rationaliteit en neutralisatietechnieken –
weergegeven.
De verklarende factoren die blijken uit de meso- en microanalyse worden in hoofdstuk 8
geplaatst in de macrocontext van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Onderzocht is
of de verklarende meso- en microfactoren een relatie hebben met de macrocontext. De
resultaten van de meso-, micro- en macroanalyses van dit dissertatieonderzoek worden
vergeleken met de theoretische inzichten uit de internationale wetenschappelijke literatuur.
Op deze wijze worden de overeenkomsten en verschillen van fraude en corruptie in de
Caribische context inzichtelijk. Duidelijk wordt welke verklarende factoren universeel zijn
en welke specifiek te maken hebben met de Caribische context. Ook wordt gereflecteerd op
het gebruikte conceptuele model. In hoeverre heeft het een meerwaarde en is het bruikbaar
voor toekomstig onderzoek?

3.6 T e r a f s l u i t i n g
In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van de aanpak van dit onderzoek. Om de centrale
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is in dit onderzoek een mix van meerdere
methoden gehanteerd, ook wel triangulatie genoemd. Het casestudy-onderzoek staat
centraal, de empirische analyse van de 46 casussen aan de hand van het conceptuele
model. Daarnaast is een combinatie van onderzoeksmethoden gehanteerd: literatuurstudie,
archiefonderzoek, interviews en expertmeetings.
Vanzelfsprekend kent de aanpak van dit onderzoek ook z’n beperkingen. Een eerste
beperking van dit onderzoek is eerder vermeld: het bestudeerde juridische materiaal is
primair gericht op het komen tot een gerechtelijke uitspraak en niet op het komen tot een
verklaring van fraude en corruptie. Wel kunnen uit de dossiers van de casussen verklarende
factoren worden afgeleid. Daarnaast is deze beperking gecompenseerd door aanvullend
andere informatiebronnen te raadplegen, interviews te houden en expertmeetings te
organiseren.
Een tweede beperking is de representativiteit. Het zou onjuist zijn om te veronderstellen
dat de 46 bestudeerde zaken representatief zijn voor de omvang van publieke fraude en
corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk omdat veel gevallen niet bekend zijn,
niet aan het licht komen en dus niet worden onderzocht. Fraude en corruptie zijn typische
fenomenen waarvan het dark number hoog is. Bovendien, vertegenwoordigers van het
Openbaar Ministerie hebben wel bevestigd dat hoger beroep wordt aangetekend tegen de
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uitspraak van de overgrote meerderheid van de publieke fraude- en corruptiezaken, maar
het is de vraag hoeveel zaken precies in tweede aanleg terugkomen. De representativiteit
van het aantal verzamelde hogerberoepszaken ten opzichte van het aantal zaken dat in
eerste aanleg is behandeld, kan niet worden bepaald. Er is geen totaaloverzicht van het
aantal publieke fraude- en corruptiezaken bij het Gerecht in eerste aanleg, waardoor een
vergelijking met het aantal zaken in tweede aanleg (het hoger beroep) niet mogelijk is.
Bovendien is niet met zekerheid vast te stellen hoe volledig het bestand van het Openbaar
Ministerie is; het is onduidelijk of alle hogerberoepszaken op het gebied van publieke
fraude en corruptie in het databestand zijn geregistreerd. Evenmin is zeker of het overzicht
van het aantal getraceerde zaken van vóór 2007 volledig is. Maar alle getraceerde zaken in
tweede aanleg, zijn meegenomen in de analyses.
Bij het trekken van conclusies uit de resultaten is het van belang rekening te houden met
de gestelde beperkingen. De betrouwbaarheid van het exploratieve onderzoek is tenslotte
groot, nu dit een onderzoek aan de hand van gerechtelijke uitspraken over een periode van
veertien jaar betreft.
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Caribisch deel Koninkrijk en aandacht voor fraude en corruptie

4.1 I n l e i d i n g
De literatuurstudie in hoofdstuk 2 geeft een aantal mogelijk relevante macrofactoren voor
fraude en corruptie: een gebrekkige bestuurlijke ontwikkeling, gebrek aan transparantie,
toezicht en controle bij politieke partijfinanciering, een sterk ongelijke inkomensverdeling,
een koloniale geschiedenis, een cultuur van publieke tolerantie en onverschilligheid ten
opzichte van fraude en corruptie en een katholieke religie. Als mogelijk meer specifiek
voor het Caribisch gebied relevante factoren geeft de literatuurstudie (zie paragraaf 2.3)
slavernij, toerisme, geografische ligging en kleinschaligheid. Wat bekend is over deze
algemene en meer specifieke macrofactoren in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt
beschreven in paragraaf 4.2.
Paragraaf 4.3 geeft een historische terugblik met interessante voorvallen van (vermeende)
fraude en corruptie uit de geschiedenis van het Caribisch deel van het Koninkrijk die
mogelijk relevant zijn voor een goed begrip van de hedendaagse situatie. Paragraaf 4.4
schetst de toenemende aandacht voor fraude en corruptie vanaf de jaren vijftig van de
vorige eeuw in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daarna volgt een paragraaf (4.5)
met op hoofdlijnen de praktijk van de eerste opsporingsonderzoeken naar (vermeende)
publieke fraude en corruptie op de eilanden. De lokale ontwikkelingen kunnen niet los
gezien worden van de internationale aandacht (paragraaf 4.6) voor goed bestuur en
corruptiebestrijding. Deze paragraaf is de aanloop naar een schets van de lokale wet- en
regelgeving in paragraaf 4.7 en de lokale initiatieven en studies die zijn uitgevoerd op het
gebied van goed bestuur, fraude en corruptie (paragraaf 4.8). Daarna belicht paragraaf 4.9
enkele maatschappelijke gevolgen van de toenemende aandacht voor het onderwerp van
studie. Is er sprake van meer bewustwording bij de bevolking en zo ja, wat is het effect? Ter
afsluiting worden in paragraaf 4.10 de belangrijkste ontwikkelingen samengevat.

4.2 M a c r o fa c t o r e n C a r i b i s c h d e e l Ko n i n k r i j k
In deze paragraaf is per macrovariabele (zie figuur 2) op hoofdlijnen beschreven wat
daarover bekend is in het Caribisch deel van het Koninkrijk en mogelijk relevant kan zijn
voor het bestuderen van de fraude- en corruptiezaken.
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iabelen

Macrovariabelen

ontwikkeling

01. Bestuurlijke ontwikkeling

eem

02. Politiek systeem

conomische
oerisme

03. Financieel-economische
situatie en toerisme

schiedenis en
eden

04. Koloniale geschiedenis en
slavernijverleden

eligie

05. Cultuur en religie

e ligging

06. Geografische ligging

heid

07. Kleinschaligheid

Publieke fraude en
corruptie

Figuur 2 Macrovariabelen conceptueel model

4.2.1 Bestuurlijke ontwikkeling
Als gevolg van de koloniale geschiedenis kenden de eilanden door de eeuwen heen
verschillende bestuursvormen. Kenmerkend was de grote machtsconcentratie bij een
kleine elite, en een onmachtige meerderheid van de bevolking waarvan een aantal eerst
levend als slaaf en daarna als onvrije burger. Na ruim vier en een halve eeuw kwam op
15 december 1954 een einde aan de koloniale status van de eilanden. De decennia daarna
kenmerken zich door een aanhoudende discussie over de gewenste verhoudingen en
status binnen het Koninkrijk. In de 56 jaar Nederlandse Antillen (1954-2010) kende het
Land twee bestuurslagen: de Landsregering en per eiland een Eilandsbestuur. Het Land
de Nederlandse Antillen had zijn eigen Staatsregeling (vergelijkbaar met de grondwet in
Nederland). De Koningin was het hoofd van de regering van de Nederlandse Antillen; zij
werd vertegenwoordigd door de Gouverneur. De regering van de Nederlandse Antillen
zetelde in Willemstad (Curaçao) en bestond uit de Gouverneur en de Raad van Ministers.
Elk eiland van de Nederlandse Antillen leverde ministers voor deze centrale regering.51
De ministerraad was verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging, de Staten
van de Nederlandse Antillen. De verdeling van bestuursbevoegdheden tussen de Landsen de Eilandsregeringen was juridisch vastgelegd in de Eilandsregeling Nederlandse
Antillen (ERNA). Hierin waren ook de onderwerpen opgenomen die niet tot de zorg van de
eilandgebieden behoorden en waarvoor dus het Land verantwoordelijk was. Die verdeling,
maar ook de politieke constellatie, maakte de besluitvorming door het Land bijzonder
complex. De Landsregering was afhankelijk van coalities waarin de belangen van de
afzonderlijke eilanden een belangrijke rol speelden. Besluiten kwamen vaak pas tot stand
51 De verdeling per eiland was als volgt: Curaçao 14 zetels, Sint Maarten 3 zetels, Bonaire 3 zetels, Sint-Eustatius
1 zetel, Saba 1 zetel.
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na intensieve consultaties, waardoor de nodige bestuurskracht ontbrak.52 Het draagvlak
voor het behoud van de Nederlandse Antillen stond daardoor steeds onder druk. In de jaren
negentig van de vorige eeuw brokkelde dit draagvlak verder af. De bevolking ging op
zoek naar een bestuurlijke constructie met meer autonomie voor de afzonderlijke eilanden.
Aruba stapte al in 1986 uit de Nederlandse Antillen. Op de andere eilanden werden vanaf
het jaar 2000 referenda georganiseerd. Alle eilanden van de Nederlandse Antillen kozen
ervoor om in het Koninkrijk te blijven. Het overgrote deel van de stemmers in Sint Maarten
en Curaçao (bijna 70%) wilde dat hun eiland als autonoom land verder zou gaan; Bonaire en
Saba kozen voor een directere band met Nederland en Sint-Eustatius voor het NederlandsAntilliaanse staatsverband. In het zogenaamde Hoofdlijnenakkoord (2005)53 hebben de
partijen de belangrijkste structuren van het nieuwe staatkundige verband vastgelegd. In ruil
voor een schuldsanering van 1,7 miljard euro stelde Nederland harde eisen aan de besteding
van nieuwe financiële middelen die aan de Nederlandse Antillen en Aruba werden verstrekt
op het gebied van staatshuishouding en deugdelijkheid van bestuur.
Het duurde nog tot 10 oktober 2010 voordat het zover was: het Caribisch deel van het
Koninkrijk bestaat sindsdien uit vier autonome landen: Nederland (waarmee gedoeld
wordt op Caribisch Nederland), Aruba, Curaçao en Sint Maarten.54 Net als Aruba sinds
1986, hebben Curaçao en Sint Maarten nu een eigen Staatsregeling, een eigen Gouverneur
en een eigen regering. In de praktijk betekent dit een autonome status, met uitzondering
van aangelegenheden op het terrein van defensie, buitenlandse zaken, financiën en
rechtshandhaving. Caribisch Nederland wordt gevormd door de drie bijzondere
gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. De gemeenten hebben twee bestuurslagen:
het Eilandbestuur, dit staat onder controle van de Eilandsraad, en de Nederlandse
Rijksoverheid.55
Er ontstond in de verschillende landen een nieuwe bestuurlijke organisatie:
• In Curaçao, waar de landsoverheid van de Nederlandse Antillen was gevestigd,
zijn de twee ‘oude’ bestuurslagen ‘vervlochten’ tot één nieuwe laag met negen
ministeries;
• Ook in Sint Maarten zijn de oude en de nieuwe bestuurslaag vervlochten, maar
tegelijkertijd zijn hier op tal van terreinen nieuwe overheidsorganisaties opgezet.
52 Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1999. Toekomstige samenwerking met de Nederlandse Antillen en
Aruba; Nota Toekomst in Samenwerking. Den Haag: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zie ook
Heiligers, 2016.
53 Hoofdlijnenakkoord tussen de Nederlandse Antillen, Nederland, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius
en Saba, 2005.
54 Al eerder, namelijk in 1975 scheidde Suriname zich af van het Koninkrijk en werd een zelfstandig land.
55 Rijksoverheid. Geraadpleegd op 16 maart 2015, van http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribischedeel-van-het-koninkrijk
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•

Dit gebeurde omdat Sint Maarten na de opheffing van het Land geen diensten meer
kon afnemen van organisaties in Curaçao zoals de voogdijraad, de reclassering, de
verslavingszorg en het Gouvernements Opvoedingsgesticht. Sint Maarten moest op
deze terreinen zelf voorzieningen treffen en vormde zes ministeries;
Caribisch Nederland kreeg een volstrekt andere structuur. Alle elf Nederlandse
ministeries zijn vertegenwoordigd in de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).
Daarnaast hebben Bonaire, Sint Eustatius en Saba een eigen eilandsbestuur. Ook
hier zijn tal van nieuwe organisaties opgezet.

Ook voor publieke organisaties in Aruba heeft de herstructurering van de Nederlandse
Antillen gevolgen gehad. Zo is het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse
Antillen en Aruba gereorganiseerd. Publieke organisaties in Aruba moesten nieuwe
samenwerkingsverbanden aangaan met hun partners in de nieuwe landen en openbare
lichamen (Evaluatiecommissie Justitiële Rijkswetten, 2015).
In alle drie de perioden - de koloniale tijd, de tijd van de Nederlandse Antillen en de tijd van
de autonome landen - is de inrichting van het bestuursmodel in het Caribisch deel van het
Koninkrijk gekenmerkt door een Europees-Nederlandse bureaucratische stijl, gebaseerd
op de ideaaltypische principes van Weber: onafhankelijkheid, bescherming en rechten voor
de burger en toetsing. Echter, de praktijk wordt anders beleefd. Verweel (2003) meent
dat er alleen op papier een scheiding is tussen politieke en ambtelijke besluitvorming
en uitvoering, maar dat als gevolg van de kleinschaligheid er in de praktijk een sterke
verwevenheid is. Volgens Verton fungeren alleen de uitvoerende en de rechterlijke macht
naast elkaar. Stemmingen in het parlement lopen steeds langs de lijnen van de zetelverdeling
tussen de regerende coalitie en de oppositie. Vragen van de oppositie aan de regering
worden vaak niet beantwoord (Verton, 1996, 2017).
Schotborgh-van de Ven en Van Velzen verwoorden het als volgt:
Although Parliament and members of Parliament do act independently on occasion,
this is considered to be significantly limited by party discipline. Consequently, the
legislature is not sufficiently able to provide effective oversight of the Executive.
This is especially worrying because, although there are comprehensive additional
legal checks and balances within the country and the Kingdom to hold the Executive
accountable, in practice these are not used very often or effectively. (2013, p. 16)
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De Europees-Nederlandse stijl van het bestuursmodel brengt veel bureaucratie met zich
mee. Er werd gehoopt dat met de opheffing van de Nederlandse Antillen, en dus van de
dubbele bestuurslaag, een deel van die bureaucratie zou verdwijnen. De nieuwe staatkundige
structuur heeft ertoe geleid dat sommige taken van het Antilliaanse overheidsapparaat in
handen zijn gekomen van nieuwe interlandelijke lichamen of Koninkrijksorganen. Ook
zijn er met de totstandkoming van de nieuwe staatkundige structuur geheel nieuwe taken
in het leven geroepen en organen opgericht, zoals het College financieel toezicht (Cft) en
de Raad voor de Rechtshandhaving. Deze ontwikkeling heeft nieuwe bureaucratie in de
hand gewerkt.56
Tegelijkertijd heeft het opheffen van de dubbele bestuurslaag de lijnen tussen de bestuurder
en burger korter, en daarmee ook kwetsbaarder, gemaakt. De centrale bestuurslaag van de
Nederlandse Antillen fungeerde tot op zekere hoogte als buffer voor een te grote invloed
van de politiek op het eilandelijk bestuur (Heiligers, 2016; Kristensen & Huisden, 2012).
Volgens Van Rijn, hoogleraar staatsrecht, is de onrust die in Curaçao in 2017 ontstaat
naar aanleiding van het besluit tot opschorting van verkiezingen, een direct effect van het
uiteenvallen van de Nederlandse Antillen:
Toen waren er twee bestuurslagen: een op elk eiland, en een overkoepelende
landsregering daarboven. Die hielden elkaar in evenwicht. De eilanden hadden
allemaal een eigen rol, maar elkaar ook nodig. Dat leidde tot een bepaalde politieke
bedachtzaamheid en verstandig handelen. Nu is dat tegenwicht weg, met als gevolg
dat de krachten die slecht willen, veel meer mogelijkheden hebben om hun gang te
gaan. (Trouw, Marijnissen, 9 april 2017)
Onderzoekers wijzen ook op een ander kenmerk van de bestuurlijke ontwikkeling in het
Caribisch deel van het Koninkrijk: instabiliteit. In de periode 2000-2012 heeft Curaçao elf
keer voor een parlement gestemd: zes keer voor de Nederlandse Antillen en drie keer voor
een Eilandsregering. In die periode werd de vierjarentermijn nimmer volledig uitgezeten
(Oostindie & Klinkers, 2012; Verton, 2002). In Sint Maarten zijn de inwoners sinds 2000
zes keer naar de stembus gegaan voor de Nederlandse Antillen, en nog vaker voor de
Eilandsregering. In Bonaire negen keer en in Sint Eustatius elf keer. Deze bestuurlijke
56 Deze organen zijn een uitvloeisel van twee zogeheten consensusrijkswetten. Het betreft de Rijkswet Financieel
Toezicht en de Rijkswet Raad voor de Rechtshandhaving. Daarnaast bestaan sinds de totstandkoming van de
nieuwe staatkundige structuur drie andere consensus rijkswetten: De Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van
Justitie, de Rijkswet Openbaar Ministerie en de Rijkswet Politie. Alleen de Rijkswet van het Hof van Justitie
heeft betrekking op alle landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk, die van het Openbaar Ministerie,
de Politie en de Raad voor de Rechtshandhaving gelden niet voor het Land Aruba. Uitgangspunt van de
rijkswetten is het waarborgen van een volwaardig, kwalitatief goed financieel en justitieel apparaat, met een
aantal checks and balances die voorkomen dat (partij)politieke instituties een te sterke greep krijgen op de
overheidsfinanciën en de strafrechtspleging.
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instabiliteit heeft in de praktijk tot gevolg dat bij elke kabinetswisseling andere personen
- veelal sympathisanten van de regerende partij - worden benoemd op cruciale posten in
het overheidsapparaat en bij de overheids-nv’s. Hierdoor is van continuïteit geen sprake
en wordt deskundigheid doorkruist (Schotborgh-van de Ven & Van Velzen, 2013). Daar
komt bij dat ook Nederland vanaf 2000 acht kabinetten heeft gehad met meer dan tien
verschillende ministers van Koninkrijksrelaties met verschillend beleid.
In de afgelopen decennia heeft Nederland geprobeerd om het relatief zwakke bestuur in
het Caribisch deel van het Koninkrijk te verbeteren door zowel inhoudelijke als personele
ondersteuning te verlenen. In de praktijk blijkt echter dat deze ondersteuning niet heeft geleid
tot structurele versterking van het bestuur en de omstandigheden in de eilanden. Volgens
critici hebben de vanuit Nederland voorgestelde hervormingen de relatieve zwaktes van
het bestuur in de Cariben soms juist verergerd. De verklaring voor deze verzwakking zou
liggen in de voornamelijk externe vormgeving van de voorwaarden rondom voorgestelde
hervormingen (Denters, Donner, Popma & Van Spijk, 2006). Een bekend voorbeeld
hiervan vond in de Nederlandse Antillen plaats aan het begin van de eenentwintigste eeuw,
tijdens een acute financieel-economische crisis. De Antilliaanse regering, onder leiding
van minister-president Pourier, had alles gedaan wat in haar vermogen lag om te voldoen
aan de gestelde voorwaarden, opgesteld door het IMF en Nederland, voor het verkrijgen
van ontwikkelingsgelden. De voorwaarden bleken echter niet haalbaar. Omdat er nog een
paar punten ontbraken kwam Nederland niet over de brug met financiering. Er werden
veel ambtenaren ontslagen. De armoede sloeg toe en vervolgens vertrokken vele inwoners
van de Nederlandse Antillen vanwege de slechte vooruitzichten naar Nederland. Vooral
het hoger en middenkader verliet de eilanden (De Bruijn & Groot, 2014). In de jaren die
volgden, escaleerde de situatie verder; de eilanden bleken niet meer in staat hun eigen
schulden af te lossen.

4.2.2 Politiek systeem
Net als het bestuursmodel is ook het politieke systeem in het Caribisch deel van het
Koninkrijk ingericht naar Europees-Nederlands voorbeeld. Toch zijn er in de uitvoering
belangrijke verschillen, waarvan er hieronder drie worden genoemd.
Een Europees-Nederlands bestuursmodel veronderstelt dat kiezers vrij en onafhankelijk
hun keuze kunnen maken; dat politieke leiders overeenstemming zoeken op basis
van onderhandeling en compromis en dat bestuurders samen met hun ambtenaren
streven naar continuïteit. Dat is in de praktijk in het Caribisch deel van het Koninkrijk
lang niet altijd het geval, waarbij de schaalgrootte een belangrijke rol speelt. Volgens
Collier (2005) Nauta (2011) en Verton (2017) staat de kleinschaligheid van de eilanden
de democratie in de weg. De lijn tussen de politicus en de stemgerechtigde is kort, er
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is sprake van een grote verwevenheid tussen de politiek en de ambtenarij. Kenmerkend
zijn de patronageverhoudingen, waardoor in de praktijk sprake is van een cliëntelistische
benadering van de politiek. De kiezers stellen zich afhankelijk op van de gunsten van de
politieke leiders; zij zijn gevoelig voor beloften. Familiebanden en professionele rollen
lopen vaak door elkaar, waardoor besluitvorming niet zelden is gebaseerd op persoonlijke
relaties in plaats van op politiek ideologische principes of het gemeenschapsbelang
(Schotborgh-van de Ven, 2009).
Ten tweede, de politieke partijfinanciering is in de praktijk niet naar Europees-Nederlands
gebruik georganiseerd. Waar in Nederland de partijen kunnen rekenen op overheidssteun,
zijn de politieke partijen in het Caribisch deel van het Koninkrijk volledig afhankelijk
van private financiering: het merendeel van de partijen heeft de rechtspersoonlijkheid
van een vereniging en int een bescheiden bedrag aan lidmaatschapsgelden. Daarnaast
is de financiering afkomstig van fundraisings, giften en sponsors uit de private sector
(Schotborgh-van de Ven & Van Velzen, 2013). Hierdoor is sprake van een overlappend
netwerk van politiek en business.
Zowel in Curaçao als in Sint Maarten schrijft de wet sinds 2010 voor dat politieke partijen
de herkomst van hun financiering bekend moeten maken.57 Tevens zijn de bedragen
gemaximaliseerd die per politieke partij of per (kandidaat-)politicus geschonken kunnen
worden. In de praktijk worden deze wettelijke vereisten beperkt uitgevoerd. Slechts enkele
partijen leveren giftenlijsten in (Amigoe, 7 februari 2017). In Aruba en Caribisch Nederland
ontbreekt zulke wetgeving volledig.

4.2.3 Financieel-economische situatie en toerisme
Welvaart kwam en ging op de eilanden. Door de gunstige geografische ligging en politieke
stabiliteit van destijds werd zowel in Curaçao als in Aruba een olieraffinaderij geopend
in de jaren twintig van de vorige eeuw. De olie komt van Venezuela. Daarmee kwam een
einde aan - veel minder rendabele - lokale landbouwactiviteiten, hoewel later weer nieuw
leven ingeblazen door de Portugese migranten (Do Rego, 2012). De eilanden maakten
decennialang een snelle welvaartstijging door, die abrupt werd beëindigd door de sluiting
van de raffinaderijen in Curaçao in 1985 en in Aruba in 1986. Als gevolg hiervan vertrokken
velen naar Nederland. Om de toename van werkloosheid onder de bevolking tegen te gaan,
werd overgegaan tot een meer intensieve strategie voor de ontwikkeling van het toerisme
(Croes, 2007). Hotels en vakantieparken werden gebouwd, het cruisetoerisme kwam op,
een veelheid aan horecagelegenheden, casino’s en toeristische attracties verrees.
57 Curaçao: Landsverordening financiën politieke partijen, AB 2010, no. 87; Sint Maarten: Landsverordening
registratie en financiën politieke partijen, AB 2010, GT no. 11.
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De overheidsfinanciën zijn sinds de jaren tachtig zorglijk. De uitbreiding van het toerisme
heeft daar geen verandering in gebracht. Ontwikkelingshulp vanuit Nederland bood
slechts gedeeltelijk soelaas. De schulden liepen op in de jaren 90. De ontmanteling van
de Nederlandse Antillen met schuldsanering zou mogelijk uitkomst bieden. De opheffing
van de Nederlandse Antillen en het ontstaan van Caribisch Nederland (als onderdeel van
Nederland) en de autonome landen Curaçao en Sint Maarten in 2010, is gepaard gegaan
met een herstructurering van de nationale schuldenlast. Deze omvangrijke schuldsanering
vanuit Nederland was conditioneel (Oostindie en Klinkers, 2012). Een van de voorwaarden
was een beperking voor het aangaan van leningen door de Caribische entiteiten en de
instelling van een onafhankelijk College financieel toezicht (Cft).58 De Cft die in 2008
werd ingesteld, monitort de publieke financiële administratie.
De eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk behoren in de Caribische regio
tot de economieën met het hoogste bruto nationaal product59, maar een relatief groot deel
hiervan vloeit naar buitenlandse investeerders. In alle landen in het Caribisch deel van het
Koninkrijk is sprake van een relatief grote inkomensongelijkheid. In de praktijk betekent
dit dat een substantieel deel van de bevolking onder het bestaansminimum leeft. In Curaçao
(CBS, 2011) is dat minstens een kwart van de bevolking. In Sint Maarten heeft 22% van
de bevolking geen geregistreerd inkomen en leeft 75% van de totale bevolking onder de
armoedegrens (De Wit, 2015, p. 22). Tevens is sprake van vermoedelijk omvangrijke
groepen illegale immigranten vanuit ander delen van de Cariben en Latijns Amerika
(Winter, Beukers, Blekkenhorst & Struiksma, 2018) waarvan het inkomen onbekend is.
In Sint-Eustatius zijn de inkomensverschillen het grootst. De 25% hoogste huishoudinkomens zijn bij elkaar opgeteld ruim elf keer zo hoog als de 25% laagste huishoudinkomens bij elkaar opgeteld. Deze verhouding ligt in Bonaire net onder de tien procent.
In Saba zijn de inkomensverschillen kleiner. Hier heeft een kwart van de huishoudens met
de hoogste inkomens ruim acht keer meer te besteden dan de laagste inkomensgroep.60 Als
gekeken wordt naar de Gini-coëfficiënt61 voor inkomensongelijkheid, dan blijkt dat die in
Aruba op 0,42 ligt (CBS, 2016), in Sint Eustatius op 0,41, in Bonaire op 0,4 en in Saba
op 0,35 (Straatmeijer, 2018). Hieruit is dus af te leiden dat de ongelijkheid in Aruba het
58 Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2010,
No 334.
59 In de vergelijkende statistieken van de UNDP en World Factbook zijn het in het Caribisch gebied alleen de
Bahamas, de Cayman Islands en Bermuda die een hoger bruto nationaal product per hoofd van de bevolking
hebben.
60 CBS Caribisch Nederland. Geraadpleegd op 7 augustus 2016, van https://www.cbs.nl/nl-nl/
achtergrond/2016/02/inkomen-caribisch-nederland-hoogst-op-sint-eustatius
61 De Gini-coëfficiënt is een waarde tussen 0 en 1. Hoe hoger het getal, het ongelijker een samenleving is. Ter
vergelijking: in Nederland ligt de Gini-coëfficiënt al jaren rond de 0,28.
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grootst is. De Gini-coëfficiënt in Curaçao is 0,4. Daar verdient de hoogste inkomensgroep
tien keer meer dan de armste groep huishoudens (CBS, 2011). De Gini-coëfficiënt van Sint
Maarten is niet bekend.
Samenvattend kent het Caribisch deel van het Koninkrijk relatief een grote sociale
ongelijkheid. Er is een grote groep met vrijwel geen of lage inkomsten en een kleine
groep redelijk bemiddelden of rijken. De grote inkomens- en welvaartsongelijkheid in het
Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat voor een deel niet op basis van meritocratische
verdiensten zoals opleiding, prestatie en dergelijke, maar op basis van handigheid, politieke
benoemingen en fraude en corruptie.
Het intensieve toerisme dat in de jaren ’80 is aangevangen heeft voor een bepaalde groep in
de samenleving welvaart gebracht, maar de bestaande relatief grote inkomensongelijkheid
niet weten te dichten. Er zijn enkele studies gedaan naar de economische gevolgen van het
toerisme in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Croes, 2007), maar de sociaal culturele
impact van het toerisme - de veranderingen die de inwoners ervaren op hun waarden en
normen en hun manier van leven - is vooralsnog onbekend (Found, 2004; Sutton, 1999).

4.2.4 Koloniale geschiedenis en slavernijverleden
De koloniale periode duurde van 1499 tot 1954 (Römer-Kenepa, 2013). De eerste
Europeanen, onder leiding van de Spanjaard Alonso de Ojeda, arriveerden in 1499. Tot
die tijd waren de eilanden alleen bewoond door indianen.62 De Spaanse overheersing
duurde voort tot 1631 toen de Nederlandse West-Indische Compagnie (WIC) de eilanden
veroverden. De zes eilanden - Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en SintEustatius - werden tussen 1631 en 1640 gekoloniseerd door de private organisatie de WIC
van de Republiek der Verenigde Nederlanden, maar doorliepen vervolgens een hele eigen
koloniale periode.
De Nederlandse handelsmaatschappij de WIC, die in 1621 werd opgericht om handel
te drijven met West-Afrika, het Caribisch gebied, Noord- en Zuid-Amerika, heeft een
belangrijke rol gespeeld in het koloniale verleden van de eilanden.63 Handel in met
name goud en ivoor was aanvankelijk de voornaamste bron van inkomsten, later werd
de slavenhandel van belang. Curaçao en Sint-Eustatius werden belangrijke slavendepots;
Bonaire was vooral belangrijk vanwege de zoutwinning. Anders dan op de andere eilanden,
werden in Aruba niet of nauwelijks slaven ingezet voor economische activiteiten van de
WIC. Aruba deed met name dienst als paardenfarm voor de WIC. De eilanden gingen een
62 De aankomst van de Spanjaarden in Curaçao in 1499 wordt in dit onderzoek beschouwd als de aanvang van
de koloniale periode.
63 De literatuur is niet eenduidig over of de periode van de WIC in de Cariben kan worden beschouwd als koloniaal
bewind. De WIC was primair een handelsmaatschappij, maar in de praktijk namen vertegenwoordigers van de
WIC tevens bestuurdersposities in. Volgens sommige historici werden de eilanden pas een echte Nederlandse
kolonie na het faillissement van de WIC in 1792.
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cruciale rol spelen in het handelsverkeer tussen Europa en de ‘Nieuwe Wereld’. Nederlof
schetst in het boek Eerlijckman, 1680-1713 in dienst van het Staatse leger en de WestIndische Compagnie (2008) een levendig beeld van de manier waarop men in Curaçao in
die periode met elkaar omging. Bestuur en rechtspraak waren nog in één hand, patronage
en slavernij waren normaal. De slavernij duurde 200 jaar, tot 1863.
In 1791 houdt de private WIC op te bestaan, ze ging failliet en de Nederlandse staat
nam daarom het grondgebied van de West-Indische eilanden in 1792 over. Er werd een
gouverneur aangesteld die verantwoording schuldig was aan de Nederlandse regering.
Het bestuurssysteem van de WIC werd vervangen door een regeringsreglement dat op
14 september 1815 bij Koninklijk Besluit was aangenomen. Het duurde nog tot 1845
voordat de Boven- en Benedenwindse eilanden werden samengevoegd tot één kolonie.
De dekolonisatie, die met het Handvest van de Verenigde Naties over rechten van Inheemse
volken (1945) wereldwijd was ingezet, leidde in 1954 ook tot een einde aan de Nederlandse
koloniën in het Caribisch gebied (Jansen van Galen, 2004). De Nederlandse Antillen
kregen met de ondertekening van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden64, door
Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen zelfstandigheid onder de Nederlandse
kroon. In het Statuut zijn de onderlinge verhoudingen tussen de landen in het Koninkrijk
vastgelegd. Het Statuut bevat belangrijke waarborgen voor de deugdelijkheid van bestuur
in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Volgens artikel 43 draagt elk land zorg voor de
verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid
en de deugdelijkheid van bestuur. Dit artikel bepaalt ook dat de waarborgen van deze
rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur een aangelegenheid zijn
van het gehele Koninkrijk.
De precieze gevolgen van de langdurige koloniale overheersing laten zich moeilijk
samenvatten, te meer omdat de koloniale historie van de afzonderlijke (ei)landen uiteenloopt.
Onderzoekers concluderen dat vier en een halve eeuw kolonialisme en tweehonderd jaar
slavernij hun sporen hebben nagelaten (Allen, 2007; Collier, 2005; Eybrechts, 2013; Römer,
2003a; Oostindie & Klinkers, 2004; Rupert, 2012; Marcha & Verweel, 2003; Broek, 1988).
Voor alle (ei)landen geldt dat het koloniale verleden bepalend is geweest voor de keuze van
het Nederlands als officiële taal, het rechtssysteem en het bestuursmodel. Ook geldt voor
alle (ei)landen dat het denken en handelen van mensen in de hedendaagse samenleving nog
deels voortkomt uit het (post)koloniale verleden aldus diverse auteurs (o.a. Groenewoud,
2017; Witteveen, Kamps & Rojer, 2013). De van generatie op generatie bestendigde
patronageverhoudingen, gebaseerd op machtsongelijkheid, zouden hun sporen hebben
64 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, Staatsblad 1954, no. 503.
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nagelaten. De relaties waren in de koloniale tijd gebaseerd op meester-slaafverhoudingen en
gericht op de uitruil van giften en diensten. De armlastige eilandbewoner was er aan gewend
om voor overleving aan te kloppen bij een gefortuneerde eilandgenoot. Als tegenprestatie
was men loyaal naar de ander, verrichtte werk of verleende diensten. Deze loyaliteit zou
bij een deel van de bevolking ook na de koloniale periode zijn blijven voortbestaan. De
politieke leiders werden ‘de meesters’, de weldoeners op wie de mensen in tijden van
nood konden rekenen, door Verton aangeduid met ‘politieke patronage’ (2017). Vanaf de
jaren 50 konden politieke volgelingen rekenen op een volkswoning, een studiebeurs, een
aanstelling bij de overheid, een vergunning of een stuk erfpachtgrond (Verton, 1996).
Daarnaast is er volgens Römer (2003a) na 1954 een nieuwe vorm van afhankelijkheid
van Nederland ontstaan: de ontwikkelingshulp. Vanwege de economische achteruitgang
in de Nederlandse Antillen en Aruba in de jaren vijftig, stelde Nederland zich vanaf 1958
garant voor leningen tegen marktrente en later voor leningen met zachte voorwaarden. De
ontwikkelingshulp die aanvankelijk een tijdelijk karakter had, werd structureel. De relatie
kenmerkt zich volgens Römer door een asymmetrische machtsverhouding tussen donor en
ontvanger, te meer omdat het hier een rijk land en een ex-kolonie betreft.

4.2.5 Cultuur en religie
In het Caribisch deel van het Koninkrijk is het moeilijk om te spreken van een
gemeenschappelijke cultuur met overeenkomstige waarden en normen. Hoewel
het Koninkrijksdeel in de Cariben als een eenheid wordt aangeduid, zijn er grote
cultuurverschillen tussen de onderlinge landen (Marcha & Verweel, 2000; Oostindie &
Sutton, 2007; Sluis, 2004; Verton, 2017). Sint Maarten, Sint-Eustatius en Saba hebben
als voertaal het Engels en de samenleving is voor een deel georiënteerd op de BritsAmerikaanse cultuur. Aruba, Bonaire en Curaçao zijn overwegend Papiamentstalig en
hebben meer culturele overeenkomsten met nabijgelegen landen in Zuid-Amerika. Allen et
al. (2003) concluderen dat in het Caribisch gebied, het begrip ‘cultuur’ beïnvloed is door
gedachtegoed zoals dat zich heeft ontwikkeld in Europa en de Verenigde Staten, maar dat de
specifieke paradigma’s gefundeerd zijn op de culturele eigenheid van het Caribisch gebied.
Ook benadrukken zij de dynamiek van cultuur: culturen ontwikkelen zich en veranderen
voortdurend onder invloed van technologie, migratie en de invloed van andere culturen.
De literatuur noemt enkele cultuurkenmerken die relevant zijn voor dit onderzoek. In
paragraaf 4.2.4 bespraken we reeds één kenmerk, namelijk de ‘de cultuur van elkaar
helpen’, vooral in familie- en vriendschapsverband. Deels zal dit een uitvloeisel zijn
van de reciprociteits- en giftcultuur in traditionele samenlevingen en deels zal dit terug
te voeren zijn tot het systeem van patronage (‘voor wat hoort wat’) uit de koloniale tijd
(Mauss, 2014). Andere relevante cultuurkenmerken worden in de literatuur aangeduid
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met ‘de cultuur van angst’, ‘de cultuur van zwijgen’ en ‘de cultuur van represailles’. Ook
deze kenmerken worden toegeschreven aan het kolonialisme en de slavernij. De angst
voor represailles in de slaaf-meesterverhouding - “Je was niks, je mocht niks, zeker
niet in formele situaties” (Marcha & Verweel, 2003, p. 11) - zou zijn geëvolueerd naar
angst voor de geestelijke, voor de baas, voor de journalist, voor de collega en voor de
politicus. Volgens Marcha en Verweel (2003, p. 120) is angst een breed maatschappelijk,
institutioneel, relationeel en persoonlijk verschijnsel dat men op alle niveaus tegenkomt.
De onderzoekers schrijven deze angst echter niet alleen toe aan het eeuwenlange totalitaire
systeem van het kolonialisme en de slavernij, maar ook aan maatschappelijke instituties
zoals opvoeding, onderwijs, religie (kerk en brua65) en politiek (Groenewoud, 2017). Ook
het beperkte verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen sociale en taakgerichte gedrag en
het gebrek aan onderling vertrouwen, wordt genoemd als een gevolg van de angstcultuur
(Marcha & Verweel, 2003; Paula, 2003; Schrills, 2003; Verton, 2005). Het door de
katholieke kerk onthouden van het nemen van verantwoordelijkheid droeg daar lang aan
bij volgens Groenewoud (2017).
Andere cultuuraspecten zijn het ‘ontzag voor autoriteit’ en de ‘gezagsgetrouwheid’.
In veel gevallen wordt zonder tegenspraak het gezag van gekozen of benoemde leiders
geaccepteerd. Vraagtekens zetten bij het gezag van een leider wordt beschouwd als gebrek
aan respect tegenover die leider (Verton, 1996). Dit heeft tot gevolg dat kwaadwillenden
zich regelovertredend kunnen gedragen zonder dat zij daar op worden aangesproken:
In de praktijk betekent dit dat werknemers en sympathisanten hun mond houden,
ook al zien zij dat er binnen de onderneming of de partij (op leidinggevend niveau)
onregelmatigheden worden begaan. De Antilliaan of Arubaan durft doorgaans zijn
‘meerdere’ niet om rekenschap te vragen voor zijn daden. (Schotborgh-van de Ven,
2009, p. 91)
Een meerderheid van de totale bevolking van de eilanden is katholiek. De meest recente
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat dit in Aruba 76%
(CBS Aruba, 2010) is, in Curaçao 73% (CBS Curaçao, 2011), in Sint Maarten 39% (CBS
Sint Maarten, 2001), Bonaire 68%, Sint Eustatius 24% en Saba 42%66. In de praktijk
beïnvloedt de katholieke kerk het leven van veel inwoners, waarbij er ruimte is voor de
verering van lokale heiligen (Groenewoud, 2017).
65 Een Afro-Amerikaanse volksreligie.
66 Centraal Bureau voor de Statistiek Caribisch Nederland, Kerkelijke gezindte, persoonskenmerken.
Geraadpleegd op 18 december 2014 van http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82868n
ed&D1=a&D2=0-2&D3=a&D4=0&D5=l&VW=T
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Op de Bovenwindse eilanden zijn beduidend minder katholieken dan op de Benedenwindse
eilanden. In Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba bestaat naast het katholicisme een relatief
grote religieuze betrokkenheid bij de Pinkstergemeente, de Methodisten en de Adventisten.
De eerste twee religies zijn stromingen binnen het protestantisme. Het Kerkgenootschap
der Zevende-dags Adventisten is een internationaal christelijk kerkgenootschap.

4.2.6 Geografische ligging
De eilanden zijn omringd door een veelheid van landsgrenzen waaronder de Dominicaanse
Republiek, Puerto Rico, Colombia en Venezuela. De geografische afstand tussen de
Bovenwindse eilanden (Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius) en Benedenwindse eilanden
bedraagt zo’n 900 kilometer. Sint Maarten, het grootste eiland van de Bovenwinden, is in
zijn economische verkeer vooral gericht op Noord-Amerika. Curaçao, het grootste eiland
van de Benedenwinden, is slechts 60 kilometer verwijderd van Venezuela en Aruba ligt op
23 km afstand van het schiereiland Paraguaná van Venezuela. Curaçao en Aruba zijn dan
ook meer gericht op Zuid-Amerika.
De eilanden kennen over het algemeen een goede infrastructuur, met in Curaçao een grote
zeehaven en in zowel Sint Maarten en Curaçao als Bonaire een internationale luchthaven,
containerterminals en jachthavens. In verschillende studies worden zowel de ligging als de
infrastructuur genoemd als factoren die bijdragen aan een ideale gelegenheidsstructuur voor
het ontplooien van criminele activiteiten (Goede, 2013; Mooij, Tijssens, & Van der Mark, 2013;
Verhoeven, Bokhorst, Leeuw, Bogaerts, & Schotborgh-van de Ven, 2007; Blickman, 1997).
De eilanden vormen van oudsher een aantrekkelijke plaats voor zowel legale als illegale
handel, zoals drugshandel, witwassen en mensensmokkel. De smokkelaars maken dankbaar
gebruik van de goede logistieke voorzieningen. De afzetmarkt van de drugs is met name
gelegen in Noord-Amerika, Europa en in mindere mate Oceanië. Alle eilanden maken deel
uit van het Koninkrijk en dat betekent dat zowel Europese als Caribische Nederlanders vrij
kunnen reizen (Boekhoudt van Solinge, 2002). Ook hebben alle eilanden een gemengde
bevolkingssamenstelling (waaronder inwoners van drugsproducerende landen) en een
redelijke instabiele economie met relatief veel werkloosheid, wat mensen kwetsbaar maakt
voor de verlokkingen van de criminaliteit zoals fraude en corruptie.

4.2.7 Kleinschaligheid
Alle zes de eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk behoren tot de kleinste
eilanden van de wereld.67 Volgens sommige deskundigen (Commissie De Ruiter, 1997;
Goede, 200; Nauta, 2011; Römer, 1998) speelt kleinschaligheid een voorname rol in de
67 The World Factbook.
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mate van goed bestuur in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het bestuur zou worden
bepaald door personalisme en de individuele kwaliteiten en relaties van publieke en
politieke ambtsdragers. Persoonlijke en zakelijke contacten zijn vaak met elkaar verweven.
Wanneer een hooggeplaatste functionaris een belangrijke beslissing moet nemen, is de
kans aanwezig dat deze zich laat beïnvloeden door het feit dat het beleid het belang van
vrienden en/of familie raakt. De functionaris kan door zijn eigen sociale omgeving onder
druk worden gezet om in hun voordeel te beslissen.
Voormalig President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie mr. Jaime Saleh echter,
is niet overtuigd dat de kleinschaligheid van een samenleving bepalend is voor de minder
goede kwaliteit van de rechtstaat. In zijn visie gaat het niet om de kleinschaligheid maar
om de kleingeestigheid:
Toegegeven moet worden dat kleinschaligheid funest wordt wanneer zij gepaard
gaat met gebrek aan grootheid van geest, of anders gezegd, met kleinburgerlijkheid.
De neerslag hiervan op een kleinschalige samenleving is immers veel eerder en
duidelijker zichtbaar. Deze situatie valt helaas in onze samenlevingen [het Caribisch
deel van het Koninkrijk] nogal eens te constateren. (Saleh, 2014, p. 10).
In de volgende paragrafen wordt op hoofdlijnen geschetst wat we uit de literatuur weten van
de geschiedenis van (vermeende) publieke fraude en corruptie en de bestrijding daarvan in
het Caribisch deel van het Koninkrijk.

4 .3 E e n h i s t o r i s c h e t e r u g b lik o p p u b li e k e f r a u d e e n
corruptie
Nederlof (2008) doet uitvoerig verslag van onregelmatigheden in de periode van de WIC. De
eerste voorvallen die zij beschrijft, spelen zich af in de zeventiende eeuw. De voorschriften
van de WIC en de Staten-Generaal in Nederland werden door de lokale ambtsdragers met
regelmaat aan hun laars gelapt. Vriendjespolitiek was aan de orde van de dag:
Van Collen was nog maar net in functie als waarnemend directeur [van het Spaanse
leger] of er vielen allerlei niet goed te praten benoemingen. Abraham Monson,
die met het konvooi van juli was meegekomen als onervaren soldaat, werd kort
na Becks dood [voormalig directeur] door Van Collen bevorderd tot adelborst
waardoor hij een gulden per maand meer ging verdienen. En ook landspassaat
Carel van de Graaf bleek plotseling korporaal geworden te zijn zonder dat Pieter
[kapitein-luitenant] was geraadpleegd. In het Staatse Leger was het ondenkbaar dat
iemand werd bevorderd zonder dat diens directe commandant om zijn mening was
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gevraagd. Het was een klap in zijn gezicht, respectloos. Maar Pieter klaagde alleen
thuis. Verhaal halen bij Van Collen was ondenkbaar; die was immers zijn meerdere.
(Nederlof, 2008, p. 74-75)
Nederlof beschrijft ook gevallen van omkoping, zoals het voorval waarbij de hele familie
van de kapitein-luitenant De Senilh werd uitgenodigd voor een etentje op de plantage van
de zus van koopman tevens wachtmeester Jacob Kemp. Ze werden door Kemp flink in de
watten gelegd, er werd lekker en overvloedig veel eten geserveerd en ruimhartig alcohol
geschonken. De plezierige stemming werd verbroken doordat Kemp de rechtszaak waar
zijn zuster bij betrokken was ter sprake bracht. Kemp zei: “Ik twijfel niet aan u kapiteinluitenant, of u zult aan onze kant staan. Wij zullen u daarvoor met een paar handschoenen
van 600 peso’s vereren.” Ondertussen werden de handschoenen, ter waarde van het
jaarsalaris van de kapitein-luitenant, alvast op tafel gelegd. De Senilh antwoordde: “U
bent aan het verkeerde adres meneer Kemp. Heeft u mij daarvoor met mijn familie hier
uitgenodigd?........... Voor eens en voor altijd maakte De Senilh duidelijk niet gediend te
zijn van smeergeld” (Nederlof, 2008, p. 77).
Ook andere auteurs schrijven over eigenbelang en corruptie bij WIC-bestuurders, zowel in
Nederland als in de West-Indische eilanden, waardoor de Compagnie grote schade zou zijn
toegebracht. Volgens Prins (1995) had de Compagnie te maken met ontduiking van haar
monopolie, waardoor zij verzwakte en naleving steeds minder goed kon afdwingen. Omdat
‘de ontduikers’ - destijds ‘interlopers’ genoemd - steeds meer handel overnamen, werd de
handel buiten de gebieden van de Compagnie vrijgegeven. Hoewel de Compagnie wel een
bepaald percentage van die handelswaarde van de lading kon opeisen, werd ook hiermee
gemalverseerd (Prins, 1995).
Van corruptie was ook sprake in de naburige Spaanse koloniën in het Caribisch gebied.
Collier schrijft:
Despite the Spanish crown’s anti-corruption measures, personal venality of colonial
officials became the ruling standard throughout the Spanish colonies. With thousands
of miles separating the colonies from the Spanish crown in Madrid, and a poor
system of communications (sailing ship) that did not improve substantially from the
fifteenth to early nineteenth centuries, Spanish colonial officials experienced wide
discretion in enacting and enforcing Spanish colonial rules. While there were some
notably honest and effective Spanish colonial officials, it became more common for
colonial officials at all levels, often acting in collusion, to engage in the theft of the
Spanish crown’s wealth, not to mention the brutal abuse of the Amerindians and
later African slave populations. (2005, p. 65)
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Rupert (2012) beschrijft het belang van contrabande voor de Curaçaose economie tijdens
en na de koloniale periode. Volgens deze onderzoekster was smokkel voor lokalen een
manier om zowel economische als culturele macht te krijgen. Zij konden op die manier
zelfstandig consumptiegoederen en handelspartners kiezen die voldeden aan behoeften
waarin de koloniale mogendheden niet konden voorzien. De handelsroutes van weleer zijn
blijven bestaan. “Thus, the specific ways that creolization and contraband played out in
Curaçao reflected the specific historical circumstances of the colony – most especially the
central and open role of contraband as the motor of the economy” (Rupert, 2012, p. 249).
In Het Curaçaose plantagebedrijf in de negentiende eeuw beschrijft Renkema een vorm
van fraude die thans doorgaat voor belastingontduiking: Slaveneigenaren probeerden
hoofdelijke belastingaanslagen te verminderen door een onjuist en onvolledig aantal slaven
op te geven (Renkema, 1981, p. 117-8).
Verschillende auteurs schrijven door de eeuwen heen over kwesties van ‘usurpatie’,
ofwel onrechtmatige toe-eigening van gronden en weiderechten (Renkema, 1981, p. 144;
Nederlof, 2008). Planters hadden zich in de loop der jaren compagniegronden toegeëigend
door de erfgrenzen telkens verder te leggen. Daardoor bleef er steeds minder weidegrond
over voor het vee van de Compagnie. Zelfs een aantal waterputten van de Compagnie was
onbereikbaar geworden. Er werd op forse schaal grond ontvreemd, volgens schattingen
zouden planters alleen al in de jaren 1705-1709 zich bijna een kwart van het eiland hebben
toegeëigend (Nederlof, 2008). Het gouvernement liet de onrechtmatige toestanden op de
domeingronden lange tijd op hun beloop. Alleen na klachten van planters werd er zo nu en
dan corrigerend opgetreden (Renkema, 1981).
Het gezag van de handhavers van de wet werd ondermijnd. Hierdoor ontstond bij de plegers
een sfeer van triomf en bij de handhavers een gevoel van demotivatie. Nederlof beschrijft
het verloop van een verdenking van diefstal op Pietje de Vries. De Vries werd ervan
verdacht stokvishout en kalk van de Compagnie te stelen. Drie- tot viermaal in de week,
voornamelijk ’s nachts, zouden er kleine barkjes aanmeren in de Sint Annabaai. Pietje de
Vries kwam dan met één of soms twee boten om stokvishout of kalk van de Compagnie
weg te halen. Vervolgens verkocht hij de gestolen waar in de stad. Directeur Van Collen gaf
luitenant-kapitein Pieter de Senilh opdracht om er achteraan te gaan en de dief te vinden.
De Senilh nam deze opdracht serieus en ging ’s nachts de wacht houden in de haven.
Het lukte hem om De Vries op heterdaad te betrappen op diefstal van hout en kalk. De
directeur trof echter geen maatregelen en op een goede dag was ook het bewijsmateriaal,
de aangetroffen kalk en het hout, verdwenen. Daarmee was het af. Voor De Senilh was dit
een duidelijk bewijs dat directeur Van Collen onder één hoedje speelde met De Vries en
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om die reden deze malversaties door de vingers zag. Bovendien had Cornet Zauslifer, het
hoofd van de bereden politie te velde, Pietje de Vries moeten oppakken. Maar Zauslifer
was de zwager van zowel De Vries als van sergeant Lucas Pabest. En Pabest had een
vriendschappelijke relatie met Compagniedirecteur Van Collen.
De Senilh liet soms dronken soldaten en korporaals opsluiten, omdat zij hadden verzaakt
hun posten te bemannen. Hij zag ze dan later weer rustig lopen op het Fortplein: ‘door de
directeur vrijgelaten’. Dit was een ongekende ondermijning van het gezag van luitenantkapitein De Senilh (Nederlof, 2008, p. 87).

4.4 F r a u d e e n c o r r u p t i e i n d e o p e n b a a r h e i d
Zoals uit de vorige paragraaf blijkt, zijn voorvallen van fraude en corruptie door
Nederlandse publieke ambtsdragers bekend vanaf het begin van de 17de eeuw en de
Hollandse kolonisatie is herhaaldelijk afgeschilderd als een onovertrefbaar tafereel van
verraad en corruptie (Kroeze, 2013). Toch verschenen de berichten over vermeende
onregelmatigheden pas vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw regelmatig in de
Caribische en de Nederlandse kranten.
In 1959 (vijf jaar na het bestuurlijk ontstaan van de Nederlandse Antillen) bericht het
weekblad Amigoe di Curaçao over ‘Ongelukkige Antilliaanse zede’. Er zou in Curaçao een
nietsontziende strijd woeden tussen de Eilandsraad en het Bestuurscollege, waarbij politici
overliepen van de ene partij naar de andere. Het bericht meldt dat iedere onbevangen
waarnemer kan constateren dat de corruptie in de Nederlandse Antillen de laatste jaren
schrikbarend is toegenomen (Amigoe di Curacao: weekblad voor de Curacaosche eilanden,
3 november 1959).
In 1960 schrijft een Nederlands dagblad over sociale dwangmiddelen die in de Nederlandse
Antillen gebruikt zouden worden om een regering te vormen. Zo zouden tientallen
eenvoudige arbeiders uit overheidsdienst worden ontslagen als zij niet op de regeringspartij
zouden stemmen (De Tijd/De Maasbode, 4 maart 1960).
Sociaal wetenschapper De Swaan schrijft naar aanleiding van de opstand van 30 mei 1969,
dat misstanden steeds openlijker worden geuit. Hij stelt dat de internationale misdaad reeds
vaste voet aan de grond heeft in Curaçao ‘met haar Amerikaanse casino’s en Venezolaanse
smokkelaars’. Volgens De Swaan zijn daarmee corruptie en ambtelijke willekeur tot
het regeersysteem gaan behoren (Amigoe, 9 december 1969). Ook andere auteurs doen
uitlatingen in die trant:
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Al na de vorming van de eerste regering en bestuurscollege in Curaçao na de
opstand [1969] bleek wanbeleid te gaan ontstaan. Onervaren donkere bestuurders
kwamen aan de macht en bleken moeilijk in staat hun werk naar behoren te kunnen
doen. Vriendjespolitiek en patronage namen zienderogen toe. Steeds meer kwamen
gevallen van corruptie naar voren. (Paula, 2003, p. 125)
Het Frente [politieke partij] werd onder leiding van Nita al snel corrupt. Al die zwarte
leiders, ook die daarna aan de macht kwamen, hebben zich laten inpalmen. In plaats
van maatschappelijke veranderingen na te streven, hebben ze elke gelegenheid
aangegrepen om aan de corruptie mee te doen. Het is mij ook aangeboden: banen,
huizen, geld. Allemaal met het idee: als hij meegaat, houdt hij zich verder rustig,
dan doet hij wat wij willen. Ik heb er nooit aan meegedaan. (Brown, 1999, p. 21)
De politieke activisten Brown en Zelinski begonnen in de jaren zestig in Curaçao het
weekblad Vitó, dat uitgroeide tot een beweging die onbehoorlijk bestuur aankaartte.
Er kwam een stroom aan berichten over de wijze waarop ambtsdragers zichzelf en hun
politieke vrienden begunstigden.
Als reactie op de openlijke berichtgeving over malversaties met publieke gelden, kwam er
ook kritiek op de boodschappers. De Curaçaose socioloog Römer (2003b) schrijft over een
conflict dat zich voordeed in 1957. Het betreft journalist De Wit, die zich kritisch uitliet
over wat zich afspeelde in de eilanden. De minister van Justitie wilde De Wit het land
uitzetten. De procureur-generaal weigerde de opdracht van de minister van Justitie uit te
voeren, omdat hij die in strijd achtte met de vrijheid van meningsuiting. Hierop besloot de
minister om de procureur-generaal voor te dragen voor ontslag. Toen de situatie escaleerde,
nam de procureur-generaal ontslag en verliet de familie De Wit het eiland. Deze situatie
bereikte het overleg van het Rijkskabinet in Nederland. Er werd advies aangevraagd bij
de Raad van State die vaststelde dat uitzetting inderdaad in strijd was met de persvrijheid
(Römer, 2003b, p. 24).
Dat de persvrijheid onder druk stond, bleek ook tijdens een perscongres dat in 1978 te Sint
Maarten werd georganiseerd door de Windward Islands Press Association. Centraal stond
de vraag: ‘Moeten we dan bang zijn voor corruptie?’ Er werd onder journalisten angst
geconstateerd om de waarheid te vertellen over de achtergrond van bepaalde situaties,
de vrijheid van meningsuiting zou er de afgelopen jaren niet op vooruit zijn gegaan.
Redacteuren die zich de schadelijke effecten van corruptie voor de plaatselijke bevolking
aantrokken, zouden regelmatig te horen krijgen dat zij ‘de kip met de gouden eieren’, dat
wil zeggen het toerisme, de das om deden met hun publicaties (Amigoe, 15 juli 1978).
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4.5 D e e e r s t e o p s p o r i n g s o n d e r z o e k e n
Vanaf het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw kregen de lokale
opsporingsinstanties steeds meer aandacht voor (vermoedens van) fraude en corruptie.
In die tijd speelde de kwestie omtrent de munteenheid ‘the Queen of Saba’. De Antillen
waren voornemens ‘the Queen of Saba’ tot wettig betaalmiddel te verheffen. De Queen
zou worden geleverd door het Nederlandse bedrijf Ofir Export BV. Uiteindelijk kwam het
project niet verder dan achttien proefexemplaren. De aanleiding tot stopzetting van het
project was het vermoeden van de Staten van de Nederlandse Antillen dat de toenmalige
minister van Financiën in het geheim afspraken had gemaakt met Ofir Export. Bovendien
zou de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen zelf aandelen hebben in dit bedrijf,
hetgeen volgens de Statuten van de Bank verboden was. De vermoedens van corruptie
konden niet worden bevestigd in de parlementaire enquête die over deze kwestie werd
gehouden. Wel werd de regering ‘onzorgvuldigheid’ verweten (Amigoe, 5 september
1984).
Begin jaren tachtig kwam ook het oneigenlijke gebruik van het volmachtensysteem in
Sint Maarten in de publiciteit. Elders in de Nederlandse Antillen speelde dit al eerder. De
wetgeving schrijft voor dat er zwaarwegende redenen moeten zijn, zoals ziekte of een
handicap, om een ander bij volmacht te laten stemmen. Hiermee werd echter volgens de
berichtgeving gesjoemeld, kiezers zouden zijn betaald om hun stem bij volmacht te laten
uitbrengen (Amigoe, 5 april 1983).
In 1986 deed de gezaghebber van Curaçao, Casseres, aangifte van vermeende misstanden
rond een watertankproject te Charo in Curaçao. Deze affaire staat bekend als de ‘Tankigate’.
Het betrof een project ter waarde van circa 44 miljoen Antilliaanse guldens, dat niet conform
de daarvoor gestelde regels tot stand zou zijn gekomen. Het vermoeden bestond dat een
toenmalige gedeputeerde van Curaçao, Hoeck, steekpenningen had aangenomen van het
Nederlands-Antilliaans Constructiebedrijf (NAC) (Nederlands Dagblad: Gereformeerd
gezinsblad, 24 mei 1986). Het strafrechtelijk onderzoek leidde uiteindelijk niet tot een
veroordeling.
In datzelfde jaar (1986) werd de toenmalige directeur van de Antilliaanse fiscus, Steenbaar,
gearresteerd, als gevolg van een grootscheeps onderzoek van het Openbaar Ministerie naar
fraude en corruptie binnen het douanekorps. Ook verscheidene douaniers, diverse handelaren
en een directeur van een containertransportbedrijf werden gearresteerd. Steenbaar werd
beschuldigd van de invoer van een of meer satellietschotels zonder daarvoor invoerrechten
te hebben betaald. In deze ‘Dishgate’ zouden achteraf papieren zijn vervalst om de onschuld
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van de directeur te bewijzen. Uiteindelijk is aan de directeur een gevangenisstraf opgelegd
(Het vrije volk: democratisch-socialistisch dagblad, 22 augustus 1986).
In 1988 raakt een gedeputeerde van Bonaire, Booi, in opspraak. Hij had op kosten van
het Bestuurscollege zijn plantage met insecticiden laten bespuiten en een zandweg naar
zijn plantage laten verharden zonder voorafgaand besluit van het eilandsbestuur. Hij
zou bovendien voor het wegschrijven van de kosten een ambtenaar hebben aangezet tot
valsheid in geschrifte (Dohmen & Verlaan, 2004). Het besluit om Booi niet strafrechtelijk
te vervolgen werd drie jaar later aangevochten door politieke tegenstanders. De rechter
oordeelde dat de affaire inderdaad onderzoekswaardig was geweest maar dat inmiddels,
vier jaar later, te veel tijd was verstreken om alsnog om een onderzoek te gelasten (Van
Bennekom, 2012).
In 1992 worden in Sint Maarten minister Gumbs van Verkeer en Vervoer, zijn vrouw en
zijn adviseur en campagneleider Cijntje gearresteerd. De minister had een glasvezelkabel
gekocht bij de Nederlandse Kabelfabriek en het Franse bedrijf Alcatel kreeg opdracht een
satellietgrondstation te bouwen. Er werd echter vermoed dat er steekpenningen waren
betaald. Aangetoond kon worden dat Alcatel en de Nederlandse Kabelfabriek zo’n 143.000
US-dollar hadden gestort op de bankrekening van Cijntje in Tortola (een van de Britse
Maagdeneilanden). Van dat bedrag had hij een deel overgemaakt naar Gumbs. Volgens de
verklaringen van Gumbs en Cijntje hadden zij zich deze gelden niet persoonlijk toegeëigend,
maar zouden zij met dit geld verkiezingscampagnes betalen. Dit laatste is echter nooit
aangetoond. Daarnaast kreeg de zoon van een eilandsraadlid, Al Wathey, 163.000 USdollar betaald. Hierna ging zijn vader, Claude Wathey, in de eilandsraad akkoord met het
Alcatelcontract. Zowel de oud-minister als zijn adviseur werden veroordeeld tot negen
maanden gevangenisstraf (Amigoe, 12 juli 1995).
Begin jaren 1990 vinden er bouwschandalen plaats in Sint Maarten, Aruba en Bonaire.
Deze zaken verschillen qua aard en omvang van de hierboven beschreven casussen. De
bouwschandalen waarover het hier gaat, hebben een internationaal georganiseerd karakter.
In Sint Maarten betreft het de uitbreiding van de luchthaven Princess Juliana, in Aruba
de bouw van het Eagle Beach Hotel en het Beta Hotel en in Bonaire de bouw van het
Parker Hotel. De modus operandi van deze frauduleuze bouwprojecten komt overeen,
de geldschieters en de aannemers zijn veelal dezelfde partijen, afkomstig uit Italië. Er
worden afspraken gemaakt over bouwactiviteiten, er wordt ook betaald, maar de bouw
vindt uiteindelijk niet (of onvolledig) plaats.
Het miljoenenproject voor de uitbreiding van luchthaven Princess Juliana in Sint Maarten
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kwam in 1989 op gang. Het Eilandgebied was de belangrijkste aandeelhouder van de
luchthaven. Claude Wathey, vanaf 1951 de leider van de Democratische Partij in Sint
Maarten, sloot als lid van de Eilandsraad namens het Eilandgebied de contracten met
Italiaanse aannemers en banken. Het ging om contracten die vele miljoenen besloegen.
Op 2 februari 1989 tekenden Watheys oudste zoon Al, president-commissaris van de
luchthaven, en directeur Frank Arnell een aannemingscontract van 41,2 miljoen USdollar. De onderhandelingen werden gevoerd door de Italiaanse hotelexploitant Rosario
Spadaro, die zoals achteraf bleek, nauwe banden had met de Italiaanse maffia. Hij trad
op als bemiddelaar tussen de betrokkenen in Sint Maarten en de Italiaanse banken. Er
werd 13,5 miljoen US-dollar vooruitbetaald aan de Italiaanse bouwmaatschappij. Echter,
nog voordat werd aangevangen met de werkzaamheden ging de onderneming failliet en
vertrokken de aannemers van het eiland. De financieringsconstructie die was gesloten met
de Italiaanse investeringsbank SACE68. gaf geen ruimte om het geld terug te vorderen. In
1993 werd Claude Wathey gearresteerd op verdenking van het aannemen van smeergelden
van de Italiaanse aannemers. Hij kreeg uiteindelijk achttien maanden cel opgelegd voor
valsheid in geschrifte en meineed. De rechter verweet Wathey dat hij met het schandaal de
bijl had gelegd aan de wortel van de openbare orde en democratie in het eiland. In dezelfde
affaire worden ook vier anderen veroordeeld, onder wie zijn zoon Al Wathey en voormalig
gezaghebber Ralph Richardson (NRC, 23 april 1994; NRC, 9 juli 1994).
In Aruba begon in 1989 de Italiaanse aannemer Spartaco Ghini met garanties van
de Arubaanse overheid de bouw van het Beta-hotelcomplex. Ook in deze zaak was
vooruitbetaald en ging het aannemersbedrijf failliet. De aannemer verliet Aruba
halverwege de bouwwerkzaamheden en liet een karkas van het 458 kamers tellende
hotelcomplex achter. Het Beta-hotel werd nooit afgebouwd. Anders dan in Sint-Maarten
waren bij het bouwschandaal in Aruba niet eilandbestuurders de voornaamste verdachten,
maar vertegenwoordigers uit de private sector. Op basis van door een notaris vervalste
documenten werd door de overheid een garantie afgegeven waardoor het onmogelijk was
om de reeds betaalde sommen van de aannemer terug te vorderen. Een Italiaanse verdachte
in deze zaak verklaarde dat smeergelden zouden zijn betaald aan de toenmalige ministerpresident van Aruba, Henny Eman. Uit het langdurige strafrechtelijke onderzoek is dit
echter niet gebleken (NRC, 3 oktober 1995; NRC, 1 december 1995).
Hoewel in de Nederlandse Antillen al meerdere bouwprojecten van de Italiaanse financiers
en tussenpersonen hadden gefaald, geeft de Staten van de Nederlandse Antillen eind 1988
68 SACE staat voor Servizi Assicurativi per Export, een exportverzekeraar die vanaf 1977 onder het ministerie van
Economische zaken viel en in 2004 is geprivatiseerd en sindsdien behoort tot de Italiaanse investeringsbank
Cassa depositi e prestiti.
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goedkeuring aan een garantie van 25 miljoen US-dollar voor het vijfsterrenhotel van
de Amerikaan Robert Parker nabij het vliegveld Flamingo Airport te Bonaire (Amigoe,
20 januari 1994). Hoofdrolspeler voor de bouw van het hotel is wederom de Italiaanse
investeringsbank SACE Toen de bouw werd stopgezet moest ook in dit geval de lening
worden terugbetaald door de Antilliaanse regering (NRC, 23 juli 1994).
Voornoemde ‘Italiaanse projecten’ vertonen overeenkomsten: de overheid participeert in
een project en trekt zich vervolgens (met opzet) terug, waarna er een schadeclaim van de
projectontwikkelaars volgt. De betrokken publieke ambtsdragers en de vertegenwoordigers
van de private partijen verdelen uiteindelijk de opbrengst van de schadeclaim of de schikking
die men weet te treffen. De bouwschandalen hebben op de verschillende eilanden geleid tot
schades van honderden miljoenen guldens.
In Curaçao wordt in 1997 de toenmalig gedeputeerde van Verkeer, Vervoer en
Telecommunicatie, Demei, gearresteerd. Vanaf zijn aantreden in juni 1995 zou hij voor
de privatisering van het cellulair net in totaal tot ruim 500.000 Antilliaanse gulden aan
smeergeld hebben aangenomen van Dos Santos en Arends van de Amerikaanse Fabela
Group International. Demei kon niet zelf beslissen over de gunning van de opdracht, de
beslissingsbevoegdheid lag bij het Bestuurscollege en de Eilandsraad van Curaçao en er
was ook een adviescommissie. Maar volgens de officier van justitie had Demei als een
spin in het web wel degelijk invloed uitgeoefend. Het Openbaar Ministerie eiste in deze
zogeheten ‘Demeigate’ een vrijheidsstraf van drie jaar, maar er werd beroep aangetekend.
Uiteindelijk heeft Demei vijf en een halve maand in de gevangenis doorgebracht (Amigoe,
15 en 19 maart 1997).

4 .6 I n t e r n at i o n a l e o n t w ikk e li n g e n
Uit paragraaf 4.4. en 4.5 blijkt dat publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van
het Koninkrijk vanaf de jaren 1960 steeds meer in de openbaarheid is gebracht. Tevens
blijkt dat vanaf de jaren 1980 steeds vaker strafrechtelijke onderzoeken zijn geïnitieerd.
Deze aandacht voor fraude en corruptie op de eilanden kan niet los worden gezien van
veranderende normen, democratisering en internationale ontwikkelingen op dit thema.
Op internationaal niveau behoort de OECD69 tot de organisaties die de bestrijding van
internationale corruptie op de agenda hebben gezet. Tijdens een OECD-bijeenkomst op
ministerieel niveau in 1976 werden Guidelines for Multinational Enterprises aangenomen.
69 Het betreft een samenwerkingsverband van 30 landen gericht op afstemming van sociaal economisch beleid.
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In deze richtlijnen zijn onder meer integriteitsbepalingen opgenomen voor ondernemingen
die internationaal zakendoen. Ondernemingen wordt afgeraden om ambtenaren of andere
bekleders van een openbaar ambt steekpenningen of een ander ongepast voordeel te bieden,
donaties te doen aan (kandidaten van) politieke partijen en zich in te mengen in plaatselijke
politieke activiteiten.70
Enkele jaren later, in 1983, wordt de eerste grote internationale anticorruptie-conferentie71
in de Verenigde Staten gehouden, met deelnemers uit dertien landen en jurisdicties. Vanaf
eind jaren tachtig is in internationaal verband sprake van een verbreding en verdieping
van de belangstelling. Er volgen daarna nog vele bijeenkomsten. In 1992 wordt de
internationale anti-corruptieconferentie in Amsterdam gehouden, met deelnemers uit
67 landen en jurisdicties. In 2003 is dit aantal opgelopen tot 115 landen (Huberts & Nelen,
2005).
In 1989, noemt de Wereldbank ‘goed bestuur’ als nieuw thema in haar rapporten. Door
schade en schande wijs geworden zette de bank steeds meer vraagtekens bij politieke
autoriteiten in ontwikkelingslanden. Streefden zij er wel naar om het algemene belang
te dienen? Het besef groeide dat goed bestuur een noodzakelijke voorwaarde is voor
economische groei, de waarborging van democratie en de bescherming van mensenrechten
en vrijheden (Kaufmann, Kraay & Mastruzzi, 2007). Sindsdien stelt de Wereldbank goed
bestuur als een belangrijke voorwaarde voor financiering van ontwikkelingsprojecten
en programma’s (Verton, 2006). De aandacht voor het thema is vervolgens wereldwijd
toegenomen. Dit geldt niet alleen voor de publieke sector, ook in de private sector kwam
het begrip governance, in deze sector corporate governance genoemd, in zwang. Als gevolg
van enkele internationale fraude- en corruptiezaken (Internationaal Olympisch Comité
Salt Lake City, Enron, World Com, Ahold, Madoff) kwamen de onderwerpen integriteit
en anti-corruptie wereldwijd hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. In 1993
zag Transparency International het licht. Deze gezaghebbende organisatie publiceert
jaarlijks de corruptie-reputatie van landen en houdt assessments (National Integrity System
Assessment) om te meten of landen het vermogen hebben om corruptie te voorkomen en
bestrijden.
In 2003 kwam in Merida (Mexico) de United Nations Convention Against Corruption
(UNCAC) tot stand. Dit verdrag van de Verenigde Naties is inmiddels door meer dan
honderd landen getekend. In de preambule van dit verdrag wordt verwezen naar een groot
aantal bestaande verdragen op het gebied van corruptie, waaronder de Inter-American
Convention Against Corruption (maart 1996) en het OECD-verdrag Convention on
70 ‘Declaration of 21st June 1976 by Governments of OECD Member Countries on International Investment and
Multinational enterprises’, Parijs, 21 juni 1976.
71 International Anti-Corruption Conference (IACC).
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Combating Bribery of Foreign Officials in International Business Transactions (ook wel
OESO-verdrag genoemd, december 1997).
Andere belangrijke internationale corruptieverdragen zijn:
1977 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
1997 Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in International
Business Transactions
1999 Raad van Europa: Civil Law Convention and Criminal Law Convention
2002 Sarbanes-Oxley Act - new or enhanced standards for all U.S. public company
boards, management and public accounting firms
2003 African Union Convention on Preventing and Combating Corruption
2003 United Nations Convention against Corruption
2004 European Partners against Corruption (EPAC)
2010 UK Bribery Act

4 .7 L o k a l e w e t - e n r e g e l g e v i n g
De toename van de internationale aandacht voor corruptie heeft ook gevolgen gehad voor
de wetgeving en het beleid in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De (voormalige)
Nederlandse Antillen en Aruba zijn in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw in
de vaart der volkeren meegegaan met de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van
integriteit en corruptiebestrijding en good en corporate governance.
In het afgelopen decennium is het juridisch kader voor corruptiebestrijding in het Caribisch
deel van het Koninkrijk versterkt. In 2010 trad de Nederlandse Antillen toe tot GRECO, het
Statuut van de Groep van Staten tegen corruptie.72 Deze toetreding is na de staatkundige
veranderingen in 2010 blijven gelden voor de afzonderlijke landen. GRECO werd in
1999 opgericht door de Raad van Europa te Straatsburg, om in de verschillende landen de
naleving te bewaken van de anti-corruptienormen die de organisatie heeft opgesteld. De
groep helpt landen om gebreken in het nationale anti-corruptiebeleid te identificeren, om
de nodige wettelijke, institutionele en praktische hervormingen te bereiken. GRECO biedt
ook een platform voor de uitwisseling van informatie over de preventie en opsporing van
corruptie.
Ook de Civil Law Convention on Corruption73 is geratificeerd namens het Caribisch deel
72 Statute of the Group of States against corruption (GRECO), 5 mei 1998. Toetreding op 18 december 2001 voor
Nederland, en 16 juli 2010 voor de Nederlandse Antillen, Tractatenblad 2002, No. 13 en Tractatenblad 2010,
No. 231. Zie ook Tractatenblad 2010, No. 323.
73 Straatsburg, 1999.
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van het Koninkrijk.74 Deze conventie vereist van landen dat zij voorzien in een wettelijk
kader dat effectieve oplossingen biedt aan personen die schade hebben geleden als gevolg
van corruptie, om hen in staat te stellen hun rechten en belangen te verzekeren, met inbegrip
van het recht op een vergoeding van schade.
Daar staat tegenover dat een aantal internationale verdragen tegen corruptie wel is
ondertekend door het Nederlandse deel van het Koninkrijk, maar (nog) niet is geratificeerd
door het Caribisch deel van het Koninkrijk. Een voorbeeld hiervan is het Verdrag inzake de
strafrechtelijke bestrijding van corruptie en het aanvullend protocol.75 Dit verdrag verlangt
van landen dat het Wetboek van Strafrecht, of andere wetgeving, kan worden toegepast op
een breed scala aan vormen van corruptie.
Het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (New York, 2003) en het Verdrag
inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren in internationale
zakelijke transacties (OESO-verdrag, Parijs 1997) zijn evenmin geratificeerd namens de
landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het eerste verdrag richt zich met name
op preventie. Het ziet toe op maatregelen voor de publieke en private sector, zoals de
oprichting van anti-corruptieorganen en het bereiken van meer transparantie in de
financiering van verkiezingscampagnes van politieke partijen. Het tweede verdrag, de
Anti-omkopingsconventie, stelt omkoping van buitenlandse ambtenaren in internationale
zakelijke transacties strafbaar, en voorziet in een groot aantal daarmee samenhangende
maatregelen. Dit internationale anti-corruptie-instrument richt zich dus op de ‘aanbodzijde’
van omkoping.
Momenteel werken de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk aan de afronding
van de relevante wetgeving die nodig is voor het Koninkrijk der Nederlanden om de
genoemde verdragen te ratificeren. Een belangrijke stap in dit proces was de introductie
van het nieuwe Wetboek van Strafrecht in Curaçao in 2011 en in Sint Maarten in 2013.
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, bevat het nieuwe Wetboek van Strafrecht speciale
hoofdstukken over overtredingen en strafbare feiten gepleegd door ambtenaren, ministers,
leden van het parlement en rechters in hun officiële hoedanigheid.
Naast deze veranderingen in het strafrecht zijn ook op andere fronten belangrijke
stappen gezet om het juridisch kader te versterken. In de aanloop naar de constitutionele
veranderingen in 2010 zijn diverse nieuwe wetten geïntroduceerd. Een voorbeeld is de
introductie van de Eilandsverordening Corporate Governance in Curaçao, samen met het
Eilandsbesluit Code Corporate Governance Curaçao en de Adviseur Corporate Governance,
74 Civil law convention on corruption, 4 november 1999. Ratificatie 17 december 2007 voor Nederland en de
Nederlandse Antillen, Tractatenblad 2008, No. 27.
75 Straatsburg, 1999.
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de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).76 SBTNO
adviseert de regering over de toepassing van corporate-governancebepalingen voor de
benoemings- en ontslagprocedures van bestuursleden van overheidsentiteiten, inclusief de
profielen voor de functies. SBTNO adviseert de regering ook over kwesties in verband met
het dividendbeleid en de aan- en verkoop van obligaties van overheidsinstanties.
Een andere belangrijke verbetering betreft de herziening van de Landsverordening
Materieel Ambtenarenrecht (LMA)77. Het opvallendst zijn de uitgebreide bepalingen in
de regelgeving voor integriteitsonderwerpen als belangenverstrengeling, aanname van
geschenken en giften, de aanstelling van een vertrouwenspersoon integriteit en melding
van vermoedens van misstanden.
Andere regelgeving die ook hier niet onvermeld mag blijven is reeds genoemd in paragraaf
4.2.3 en heeft betrekking op de financiering van politieke partijen in Curaçao en Sint
Maarten. Deze wetgeving reguleert de wijze van het aannemen van (financiële) donaties.78
Belangrijk is ook dat in Sint Maarten (2010)79 en in Curaçao (2012)80 wetgeving in werking
is getreden voor de integriteit van (kandidaat)ministers. Onder deze nieuwe, strenge regels,
moet op verzoek van de formateur een screeningsonderzoek worden gedaan naar kandidaatministers. De wetgeving bevat ook een aantal bepalingen over onverenigbare zakelijke
belangen en nevenfuncties. In september 2019 is er in Aruba en Caribisch Nederland nog
geen wetgeving aangenomen over financiering van politieke partijen en over de integriteit
van ministers.

4 .8 L o k a l e i n i t i at i e v e n , s t u d i e s e n b e l e i d
Naast de versterking van het juridisch kader hebben de onderwerpen goed bestuur,
integriteit, en in het verlengde daarvan de preventie en bestrijding van fraude en corruptie
sinds de jaren negentig steeds vaker op de maatschappelijke en politieke agenda gestaan.
Er zijn bijeenkomsten georganiseerd en studies verricht. In chronologische volgorde wordt
nu een aantal initiatieven en studies genoemd:
In 1993 en 1994 organiseert de Universiteit van de Nederlandse Antillen in samenwerking
76 Eilandsverordening Corporate governance, Official Curaçao Gazette 2009, no. 92.
77 Curaçao: Landsverordening materieel ambtenarenrecht, AB 2010, no. 87; Sint Maarten: Landsverordening
materieel ambtenarenrecht, AB 2010, GT no. 25.
78 Curaçao: Landsverordening financiën politieke partijen, AB 2010, no. 87; Sint Maarten: Landsverordening
registratie en financiën politieke partijen, AB 2010, GT no. 11.
79 Sint Maarten: Landsverordening Integriteitbevordering ministers, AB 2010, GT no. 22 en Richtlijnen inzake
de onverenigbaarheid van belangen en functies in het kader van de benoeming van Ministers en de
Gevolmachtigde minister, Landscourant, nr. 11, 24 mei 2013.
80 Curaçao: Landsverordening Integriteit (kandidaat) ministers, AB 2012, no. 66.
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met de Kámara Sindikal81 een informatiecyclus over behoorlijk bestuur. Hiermee stelt
Curaçao zich voor het eerst in het openbaar de vraag of het doen en laten van de Curaçaose
bestuurders de toets der deugdelijkheid wel kan doorstaan. Het Bureau Constitutionele
Zaken van het Land Nederlandse Antillen presenteert in 1994 een eerste notitie met
voorstellen om deugdelijkheid van bestuur in de eilanden te bereiken (Flinterman, 1997).
Met de rapporten Calidad in Aruba (Arubaanse Werkgroep Deugdelijkheid van Bestuur,
1997) en Konfiansa in Curaçao (Bureau Constitutionele Zaken, 1999) wordt deugdelijk
bestuur ook in politieke zin op de agenda gezet.82 Politieke partijen zijn daarmee de
bestrijding van onbehoorlijk bestuur als speerpunt gaan benoemen. Beide rapporten
behelzen een meerjarenplan om een proces op gang te brengen ter verbetering van de
kwaliteit en integriteit van het bestuur. In beide rapporten verwijzen de aanbevelingen naar
artikel 43.1 van het Statuut; zij hebben betrekking op het bestuurlijke en het administratieve
apparaat, op de politieke partijen en op de relatie tussen de overheid en de burger.
In 1999 organiseert de overheid van Aruba verschillende conferenties over integriteit,
met sprekers uit binnen- en buitenland.83 De conferenties zijn bedoeld voor statenleden,
ministers, overheidsdirecteuren, vakbondsleiders en journalisten.
In Aruba verschijnt in 2000 het rapport van de zogeheten Commissie-Biesheuvel, die is
ingesteld door de Rijksministerraad. In het Rapport van de commissie inzake de toetsing en
benoembaarheid van Arubaanse ministers wordt gesteld dat een goed functionerend systeem
van ‘checks and balances’ van belang is zowel bij als ná de benoeming. Geadviseerd wordt
om af te zien van benoeming wanneer sprake is geweest van corruptie en zelfverrijking.
Ook in Aruba verschijnt in 2002 het eindrapport van de Comision di Berdad, de
Waarheidscommissie, met een opsomming van vermeende onregelmatigheden tijdens de
regeringsperiode van de Arubaanse Volks Partij (AVP) in de voorgaande tien jaar. Het gaat
onder meer om aanbestedingen en garantiestellingen waaruit onrechtmatig en ondoelmatig
bestuurlijk handelen naar voren komt. De Comision di Berdad verzoekt om strafrechtelijke
vervolging en doet bij publicatie van het rapport aangifte.

81 Kámara Sindikal betekent Vakbondscentrale.
82 De rapporten Calidad (Papiamento voor kwaliteit) en Konfiansa (Papiamentu voor vertrouwen) zijn tot stand
gekomen naar aanleiding van een internationaal symposium over deugdelijkheid van bestuur in kleine landen
dat werd gehouden in april 1995 te Aruba.
83 Conferencia Integridad den Gobierno, 27 mei 1999 en Conferencia Trayecto di Conscientisacio Integridad den
Gobierno, 2 en 3 december 1999.
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In 2005 brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (2005)84 verslag uit van een
onderzoek naar de perceptie van burgers inzake corruptie in Bonaire en Curaçao. Het
onderzoek is gebaseerd op de methodiek van de Global Corruption Barometer (GCB).85 In
beide eilanden meent het merendeel van de respondenten dat met name de politiek tekenen
van corruptie vertoont, hetgeen op een gering vertrouwen in de politiek duidt (2005, p. 15).
De waarden en normen zijn aangetast door corruptie. De perceptie in Curaçao is negatiever
dan in Bonaire. Uit de resultaten blijkt dat naarmate het inkomensniveau van de respondent
stijgt, de invloed van corruptie op het persoonlijke leven minder wordt ervaren. Deze
bevindingen zijn in lijn met de resultaten van andere landen. In de wereldwijde analyse van
de GCB86 in 2013 geven 51 van de 107 landen aan dat politieke partijen het corruptst zijn.
Uit de analyse van het CBS uit 2004 blijkt dat in zowel Bonaire als Curaçao op de tweede
plaats het onderwijssysteem en het Hof van Justitie worden genoemd als het meest corrupt.
Dit wijkt af van het internationale gemiddelde, waarbij op de tweede plaats de politie en op
de derde plaats de publieke ambtsdragers worden genoemd.87
De Organisation for Economic Co-operation and Development heeft in 2005 de publieke
perceptie van investeerders in de Nederlandse Antillen gemeten (OECD, 2005). Meer dan
de helft (58%) van de 129 geïnterviewde bedrijven in Curaçao geeft aan dat corruptie in de
praktijk een obstakel is bij het zakendoen. Tegelijkertijd rapporteerde de overgrote meerderheid
nooit steekpenningen of facilitation payments te hebben betaald. De Curaçaose bedrijven
hebben vooral last van de oneerlijke concurrentie in aanbestedingsprocedures (p. 48).
In Bonaire publiceert de Fundashon Bon Gobernashon in 2007 een zogenaamd ‘zwartboek’,
waarin kopstukken van de regeringspartij Union Patriotiko Bonaireano (UPB) worden
beschuldigd van nepotisme, fraude en corruptie, waaronder oneigenlijke uitgifte van
vergunningen en terreinen. Met een klachtprocedure verzoekt de Stichting het Openbaar
Ministerie, om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.
In 2007 verscheen Baselinestudy over criminaliteit op Curaçao en Bonaire (Faber,
Mostert, Nelen, Nunen & La Roi, 2007). Dit rapport geeft een uitgebreide beschrijving
van verschillende vormen van criminaliteit, maar constateert ook een gebrek aan
informatie over fraude en corruptie. Volgens het rapport is dit te wijten aan het feit dat deze
84 Het onderzoek werd gedaan op verzoek van de tripartite-werkgroep, ‘Kolaborativo’ genaamd, waarin
vertegenwoordigers zitten van het vakbondswezen, het bedrijfsleven en de overheid.
85 Bij deze meting zijn in Bonaire 533 personen geïnterviewd en in Curaçao 1222. Aan hen is de vraag voorgelegd
in hoeverre zij corruptie in hun land als een probleem zien. Deze informatie is gerelateerd aan het inkomen en
de leeftijd van de inwoners.
86 Hieraan heeft het Caribisch deel van het Koninkrijk niet meegedaan.
87 Transparency International, Global Perception Index. Geraadpleegd op 14 november 2015 van http://www.
transparency.org/gcb2013
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misdrijven worden geregistreerd onder een meer algemene categorie van misdrijven, zoals
verduistering, diefstal en oplichting. Hierdoor is er geen duidelijk beeld van de omvang
van het fraude- en corruptieprobleem in Curaçao en Bonaire.
In datzelfde jaar verschijnt het wetenschappelijke onderzoeksrapport Georganiseerde
criminaliteit en rechtshandhaving op Sint Maarten. (Verhoeven et al., 2007). Hierin wordt
melding gemaakt van fraude met betaalmiddelen waaronder creditcardfraude, fraude
met valse cheques en valse bankbiljetten. Corruptie wordt niet expliciet genoemd. Wel
wordt van een gelegenheidsstructuur gesproken die tot corruptie zou kunnen leiden.
Er zou sprake zijn van onvoldoende checks and balances voor het bedrijfseconomisch
handelen van de overheid: controle van de jaarrekeningen van de overheidsorganisaties
is niet zinvol gezien de gebrekkige kwaliteit van de administratieve organisatie en interne
controle; aanbestedingsprocedures voor bouwprojecten worden niet altijd gevolgd; de korte
afstand tussen bestuurders en burgers maakt dat bestuurders zich op uitvoeringsniveau
bemoeien met het verstrekken van vergunningen en het uitgeven van terreinen;
uitgaansgelegenheden die naar aanleiding van controles van het Belasting Accountants
Bureau en de Vreemdelingendienst worden gesloten, worden vervolgens weer geopend als
gevolg van politieke druk (2007, p. 122-123). In het rapport wordt gesteld dat vooralsnog
niet is onderzocht in hoeverre daadwerkelijk sprake is van corruptie, vriendendiensten en
persoonlijke verrijking van bestuurders (2007, p. 124).
Een andere studie, Plan Veiligheid Curaçao (2008) onderstreept net als de eerdergenoemde
studies dat er weinig kwantitatieve gegevens zijn over corruptie. De onderzoekers wisten
over de periode 1997 tot 2005 veertien corruptiegerelateerde zaken te traceren in een
database van het Openbaar Ministerie. Maar ook in deze studie wordt geconcludeerd dat
de beschikbare (harde) kennis beperkt is, gefragmenteerd en, volgens deskundigen, dat
alleen het topje van de ijsberg zichtbaar wordt (2008, p. 13).
In 2007-2008 houdt de Universiteit van de Nederlandse Antillen de lezingencyclus
‘Democracy and Integrity’. Diverse nationale en internationale wetenschappers presenteren
er hun recente werk op het gebied van goed bestuur (Universiteit van de Nederlandse
Antillen, 2008).
Een jaar later, in 2009, organiseert de Rechtenfaculteit van de Universiteit van de Nederlandse
Antillen de conferentie Finding the law: Micro States and Small Jurisdictions, Freedoms
and Challenges of Working in a Small Jurisdiction (Heutger & Van der Velden, 2011). In
verschillende lezingen wordt ingegaan op de specifieke kenmerken van kleinschaligheid en
de gevolgen daarvan voor het bereiken van goed bestuur.
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De Criminaliteitsbeeldanalyse Curaçao 2008 (Weenink & Brug, 2009) bevestigt het
gebrek aan informatie over de omvang van de corruptie. Volgens de geïnterviewde
deskundigen is corruptie in Curaçao geen systemisch kenmerk van de overheid; het
zou gaan om ‘individuele misstappen’. Een officier van justitie schat dat er zo’n vijftig
gevallen van omgekochte ambtenaren zijn geweest in de tien jaar voorafgaand aan het
onderzoek. Volgens de analyse komen twee typen corruptie in de praktijk het meeste
voor: ondersteuning in drugstransacties en fraude met documenten. Het politieke aspect
van corruptie wordt ook onderstreept en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden: in
ruil voor politieke steun en financiering van politieke partijcampagnes worden banen,
vergunningen en contracten vergeven. Volgens de criminaliteitsbeeldanalyse leiden deze
praktijken tot een grote mate van afhankelijkheid tussen enerzijds de hoge ambtenaren en
politici en anderzijds de partijfinanciers en de kiezers. Deze situatie ondermijnt niet alleen
een kritische houding maar ook het vermogen om bij onregelmatigheden te handelen en
naleving van wet- en regelgeving af te dwingen.
De Criminaliteitsbeeldanalyse Bonaire 2008 (Olde, Terpstra, Weenink & Sint, 2009) gaat in
op een grootschalig onderzoek naar fraude in de bouw in Bonaire in 2003. Genoemd wordt
de betrokkenheid van een politicus van Bonaire, die begin jaren negentig reeds in opspraak
kwam in verband met valsheid in geschrifte. Er wordt gewezen op het nepotisme door
politici die - soms overbetaalde - betrekkingen en commissariaten toespelen aan vrienden
en familieleden. Dit nepotisme zou gepaard gaan met het door afzonderlijke functionarissen
stapelen van functies bij diverse instellingen waardoor belangenverstrengeling optreedt
wat een effectieve toezicht- en controlefunctie hindert (2009, p. 71). Opgemerkt wordt dat
het bij veel integriteitsproblemen niet (uitsluitend) gaat om zelfverrijking. Gewezen wordt
op de verwevenheid met de politiek:
Het verlenen van baantjes, contracten en vergunningen aan degenen die bereid
zijn een partij of een politicus te steunen, het voorkomen dat zij boetes moeten
betalen en het gedogen van illegale bouwactiviteiten zijn middelen waarmee een
politicus zijn macht consolideert en uitbouwt. Het levert kiezers op en donateurs en
steunpilaren binnen het overheidsapparaat. (2009, p. 79).
In 2011 verschijnt de publicatie van een onderzoek naar de deugdelijkheid van bestuur
en de rechtshandhaving van Aruba: De staat van bestuur van Aruba. Diverse typen
aanbestedingen, vergunningen en personeelsbenoemingen werden onderzocht. De
problemen die geconstateerd zijn, blijken vrij constant:
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a. Schending van de aanbestedingsregels, waarbij aangetekend wordt: ‘zo niet naar de
letter, dan wel naar de geest’;
b. De wettelijke voorwaarden bij vergunningverlening en terreinuitgifte bieden ruimte
om af te wijken, hetgeen leidt tot misbruik;
c. Functievermenging en in een aantal gevallen valsheid in geschrifte en verduistering
van publieke fondsen (Weenink et al., 2011, p. 19).
Eveneens in 2011 verschijnt de Criminaliteitsbeeldanalyse van Sint Maarten (Mesu, Stoffers
& Harrigan, 2011). In een apart hoofdstuk is aandacht besteed aan ambtelijke corruptie en
andere integriteitsschendingen. Gesteld wordt dat het bij de meeste integriteitsschendingen
in Sint Maarten gaat om nepotisme en omkoping, veelal in combinatie met fraude
ter verhulling van administraties of ter afscherming van de identiteit van afzenders en
begunstigden van geld of goederen (2011, p. 212).
In datzelfde jaar (2011) komt in Curaçao het rapport Doe het zelf uit (Rosenmöller &
Commissie Onderzoek Curaçao, 2011)88. Dit rapport is het resultaat van het werk van een
bij Koninklijk Besluit ingestelde Commissie van Onderzoek die tot taak had “zich op de
hoogte te stellen van de oorzaken en ontwikkelingen die hebben geleid tot een situatie waarin
de integriteit van publieke functionarissen en het functioneren van belangrijke instituties
in Curaçao over en weer in opspraak waren geraakt”. Er komen negentien aanbevelingen
uit het onderzoek voort. De Commissie pleit voor een grondig onderzoek van de Algemene
Rekenkamer van Curaçao naar beschuldigingen aan het adres van de minister-president, de
minister van Financiën en de minister van Economische Ontwikkeling door de President
van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, vice versa. In totaal worden 36
aanbevelingen gedaan, onder meer voor de screening van ministers, de financiering van
politieke partijen en het benoemingsbeleid bij de overheid en de overheids-nv’s.
Verder is er voor Curaçao (Schotborgh-van de Ven & Van Velzen, 2013) en voor Sint
Maarten (De Wit, 2015) een National Integrity System Assessment (NIS), een zogenaamde
landenrapportage, uitgevoerd door Transparency International. Het assessment van
Transparency International is erop gericht het vermogen van een land te achterhalen, om
integriteit te bevorderen en corruptie te voorkomen, op te sporen en te bestraffen. Uit de
landenrapportage van Curaçao blijkt dat het wettelijk kader vrij sterk is, maar dat het toch
ontbreekt aan handhaving en controle. De discipline van politieke partijen belemmert het
onafhankelijk handelen van het parlement (de Staten) en de ministers, wat de trias politica
onder druk zet en ten koste gaat van goed bestuur. Een andere conclusie van het assessment
88 Commissie Onderzoek Curaçao ingesteld bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 2011.
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is dat er vrijwel geen naleving is van de wet die voorschrijft dat politieke partijfinanciering
openbaar gemaakt moet worden. Hierdoor blijft het onbekend welke belangen de partijen
moeten dienen. Verder blijkt dat de media hun rol als onafhankelijke watchdog niet kunnen
spelen omdat mediabedrijven voor hun inkomen volledig afhankelijk zijn van private
financiers en de advertentiemarkt.89 Daar staat tegenover dat instituties zoals de Ombudsman,
het Hof van Justitie en de Algemene Rekenkamer naar behoren functioneren. Het NIS-rapport
over Curaçao komt met 66 aanbevelingen (Schotborgh-van de Ven & Van Velzen, 2013).
De NIS van Sint Maarten komt in 2015 met soortgelijke conclusies en bevat 55 aanbevelingen.
De eerste aanbeveling van het rapport heeft betrekking op bewustwording. De overheid moet
zich inspannen om burgers meer bewust te maken van de schadelijke effecten en de hoge
kosten van corruptie binnen de maatschappij. Ten tweede wordt de overheid van Sint Maarten
verzocht te garanderen dat de publieke sector de bestaande regelgeving voor transparantie
en verantwoordelijkheden naleeft. De derde aanbeveling omvat de plicht voor politieke
partijen om de herkomst van hun inkomsten en uitgaven te publiceren. Tot slot zouden
maatschappelijke organisaties zich actiever moeten opstellen bij integriteitsschendingen,
door de publieke en private sector ter verantwoording te roepen (De Wit, 2015, p. 18).
In 2014 verschenen ook drie andere kritische integriteitsrapporten over Sint Maarten. De
Algemene Rekenkamer van Sint Maarten kwam met de Nulmeting Sint Maarten, Stand
van zaken institutionele integriteitszorg 2014. In opdracht van de Raad van Ministers van
Sint Maarten schreef de Commissie Integer Openbaar Bestuur het rapport Doing the right
things right (2014). En PricewaterhouseCoopers presenteerde in het rapport Integrity
Inquiry into the functioning of the Government of Sint Maarten (2014) de uitkomsten van
een onderzoek dat werd verricht in opdracht van de Gouverneur van Sint Maarten.
Het Rekenkamerrapport - een nulmeting uitgevoerd bij alle ministeries, adviesorganen, het
parlement en de politie - schetst een onthutsend beeld. Zo blijkt dat honderden ambtenaren
geen ambtseed hebben afgelegd. Er is geen regelgeving voor het aannemen van giften
en aanvullende regels voor integriteitgevoelige openbare aanbestedingen ontbreken.
Vergoedingen voor reis- en verblijfskosten zijn niet geregeld in een landsbesluit, hoewel
dit wettelijk verplicht is.
Het valt de onderzoekers op dat departementshoofden veel vragen beantwoordden met “ik
weet het niet”. De rekenkamer denkt dat ambtenaren worden geregeerd door ‘overvloedige
voorzichtigheid’ of angst. Op de vraag of zij op de hoogte waren van de gedragscode voor
ambtenaren antwoordde bijna de helft van de ondervraagden ontkennend. De rekenkamer
stelde vast dat de legale status van deze gedragscode onduidelijk is.
89 Deze conclusie wordt later bevestigd in een rapport van Pin, Van Velzen & Korstjens, Assessment of Media
Development in Curaçao, UNESCO 2016.
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De Commissie Integer Openbaar bestuur moest onderzoeken hoe de verschillende sectoren
van het openbaar bestuur - sinds 10 oktober 2010 - functioneren en welke sectoren
daarbij bijzonder kwetsbaar zijn voor corruptief handelen. Ook moest worden onderzocht
welke methodes bij dit corruptief handelen worden gebruikt (2014, p. 3). De Commissie
constateert dat de minst transparante sectoren het kwetsbaarst zijn voor niet-integer en
corruptief gedrag. Hierbij gaat het om aanbestedingen door de overheid en overheids-nv’s,
de vergunningverlening, de casino’s, migratie (grensbewaking) en de prostitutiesector
(p. 69-70). De Commissie komt met 41 aanbevelingen.
De onderzoekers van het rapport Integrity Inquiry into the functioning of the Government
of Sint Maarten (2014), concluderen dat essentiële functies van de overheid, aangaande de
fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid
van het bestuur, niet of nauwelijks werken in de praktijk. Checks and balances ontbreken
of worden met voeten getreden. Ministers hebben ongebreidelde macht en worden
niet belemmerd in hun persoonlijke verrijkingspogingen door het parlement en de
ambtelijke top. Een goedwillende minister bekende tegenover de onderzoekers: “I scare
myself every day when I realize the power I have – it’s not normal and it’s not good”
(PricewaterhouseCoopers (United States) International UC, 2014, p. 46).
In 2014 brengt de Raad voor de Rechtshandhaving (2014b) een rapport uit over de
infrastructuur ter bestrijding van corruptie in Curaçao. De Raad concludeert dat de
wetgeving voldoende waarborg biedt om corruptie te bestrijden, maar dat de implementatie
van de wetgeving onvoldoende is. Het ontbreekt volgens de Raad bij de Landsrecherche aan
de benodigde expertise om corruptie te bestrijden en het beleid daartoe is voor verbetering
vatbaar.
In 2015 brengt de Raad een soortgelijk rapport uit over Caribisch Nederland. Bevoordeling
van de eigen groep, familie, politieke partij of eigen bedrijf zou onderdeel uitmaken van de
cultuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
In september 2017 wordt door de Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba het symposium The
road to Good Governance georganiseerd. Experts geven lezingen over het voortschrijdend
inzicht in slecht bestuur en de kosten daarvan; de karakteristieken van fraude en corruptie in
het Caribisch deel van het Koninkrijk; netwerk corruptie en de rol van burgerorganisaties.
In januari 2019 verschijnt het Veiligheidsbeeld BES 2018. Het betreft een onderzoek om
de criminaliteit en onveiligheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan te pakken. In het
rapport wordt gesteld dat er nog wel een weg te gaan is voor wat betreft de bestrijding van
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corruptie. Politieke patronage zou ingebakken zijn in de cultuur. Gewezen wordt op de
vage grens tussen hulpvaardigheid en vriendjespolitiek.
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat, zoals in andere landen in de wereld, ook in
het Caribisch deel van het Koninkrijk fraude en corruptie de afgelopen decennia zowel
op het gebied van wetgeving als beleidvorming, opsporing en onderzoek steeds meer
aandacht hebben gekregen. De opsomming van studies laat zien dat veelvuldig is getracht
de kwetsbaarheden van het bestuur in kaart te brengen, met veel aanbevelingen, maar ook
dat weinig zicht is op de fenomenen fraude en corruptie.

4 .9 P u b li e k e o p i n i e
Door de toegenomen maatschappelijke aandacht voor integriteit, goed bestuur, fraude
en corruptie zijn de onderwerpen ook steeds bekender geworden bij de bevolking. In dit
verband worden in dit onderzoek drie trends gesignaleerd:
Op de eerste plaats is door de openbare aandacht de fraude- en corruptieproblematiek
in brede lagen van de bevolking gaan leven (Casper, 1996, p. 11). In de praktijk heeft
dit geleid tot een verruiming van de betekenis van de begrippen fraude en corruptie: in
de volksmond worden zaken die niet volgens de regels (lijken te) lopen al snel fraude
of corruptie genoemd. Dat is niet alleen in het Caribisch deel van het Koninkrijk zo.
Ook in andere landen zijn in de jaren negentig begrippen als ‘steekpenningen’, ‘in de
doofpot’, side-letter, ‘versnipperaar’, ‘smeergeld’, ‘zakkenvullers’, ‘klokkenluider’ en
‘schaduwboekhouding’ een eigen leven gaan leiden. In het Caribisch deel van het Koninkrijk
is het vocabulaire uitgebreid met de begrippen negoshi den negoshi, toko den toko90, sidejobs, letter of intent en pastechi91. Door de populariteit van het toevoegsel ‘gate’ in Curaçao
zijn een aantal (vermeende) fraude- en corruptiezaken begrippen geworden: de Tankigate,
Dishgate, Demeigate, Fortigate92, Curoilgate93, Brandweerauto-gate94 en de Trompgate95.
90 In het Nederlands wordt ‘negoshi den negoshi’ en ‘toko den toko’ het hebben van ‘een winkel in een winkel’
genoemd, met andere woorden ‘het houden van een eigen handeltje binnen het bedrijf waar men werkzaam
is’.
91 Pastechi betekent letterlijk pasteitje. Het woord wordt gebruikt in de zin van fêteren: Iemand uiterst plezierig
behandelen met de intentie dat er een tegenprestatie wordt geleverd.
92 Begin jaren 2000 wordt bewezen dat ambtenaren die werkzaam zijn in regeringsgebouw ‘het Fort’

privéaankopen doen op kosten van de overheid. Deze zaak is opgenomen in dit onderzoek (zie
paragraaf 5.6.2).
93 Medewerkers van brandstofleverancier Curoil (een overheidsbedrijf) kochten in 2008 en 2009 tegen
een veel te hoge prijs olie in bij een eigen bedrijf in Florida.
94 Eilandgebied Curaçao betaalde in 2006 voor de aanschaf van brandweerauto’s aan een ‘bevriend’
bedrijf. Het bedrijf leverde de auto’s vervolgens niet.
95 De directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de minister-president van Curaçao
beschuldigen elkaar over en weer van frauduleuze praktijken.
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In Sint Maarten raakt het woord fissy-business in zwang en worden zelfs carnavalsliedjes
gezongen over vermeende corrupte bestuurders.96
De begrippen ‘fraude’ en ‘corruptie’ zijn een vanzelfsprekendheid geworden in het
dagelijkse taalgebruik, waarbij iedereen zo zijn eigen ideeën heeft over welke gedragingen
wel of niet door de beugel kunnen. Door de berichtgeving wordt de indruk gewekt dat het
nu veel ernstiger is gesteld met de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur dan ‘vroeger’
het geval was. ’s Lands moraal lijkt ernstig in verval geraakt. Het was vroeger een groot
voorrecht om ambtenaar te zijn, een eer die vooral was voorbehouden aan mensen uit een
hogere sociale klasse (Heiligers, 2001, p. 7). Van de hedendaagse publieke ambtsdrager
wordt in de media zeker geen onkreukbaar imago geschetst.
Het is van belang om in dit verband oog te hebben voor onze normen en waarden die
in de afgelopen decennia zijn opgeschoven; de definiëring van de begrippen ‘fraude’ en
‘corruptie’ is daarmee verruimd. Brants en Brants (1991) maakten een inhoudsanalyse van
de berichtgeving over fraude in Nederland in twee Nederlandse kranten (de Telegraaf en
het Algemeen Dagblad/NRC) van 1960 tot 1990. Zij constateerden dat in de loop van die
dertig jaar fraude zich steeds vaker leek voor te doen door de toenemende criminalisering
van gedragingen die voorheen minder ernstig werden gevonden. De boekhouder die
zijn klanten vroegtijdig informeerde, werd vroeger geprezen; tegenwoordig wordt hij
beschuldigd van handel in voorkennis. De ‘koppelbaas’ was voorheen een uitlener van
arbeidskrachten en is in de hedendaagse beeldvorming een malafide onderaannemer.
Een dergelijke verschuiving van waarden en normen is tevens waarneembaar in het
Caribisch deel van het Koninkrijk. In de koloniale tijd was patronage heel gewoon (Klomp,
1983), terwijl dit heden ten dage wordt bestempeld als machtsmisbruik. Het hebben van
een ‘side job’ is lange tijd heel gewoon geweest, en kan tegenwoordig worden beoordeeld
als conflicterende nevenactiviteit. Het uitdelen van kerstpakketten of promotiemateriaal
in verkiezingstijd wordt nu al snel geassocieerd met omkoping. Van zaken die vroeger
heel gewoon werden gevonden, wordt tegenwoordig aangifte gedaan. Met andere
woorden, publieke ambtsdragers waren vroeger soms ook corrupt, maar in de toenmalige
maatschappelijke context werd hun gedrag anders beoordeeld of zelfs gezien als een vorm
van knap koopmanschap of hulp aan de medemens.
Een tweede trend die kan worden waargenomen is de impact van de negatieve publiciteit
over de strafrechtelijke onderzoeken die vanaf de jaren tachtig plaatsvinden. In het
96 Calypsozanger Fish the Mega Boss schildert de directeur van Smitcom (een overheids-nv belast met

telecommunicatie in Sint Maarten) in zijn lied ‘Phone Scandal’ af als een corrupte handelaar die zijn
zakken vult met het geld van de gemeenschap.
Zie Amigoe, Phone Scandal krijgt vervolg, 28 april 2003 en Haynes zet rechtszaak tegen calypsolied
door, 6 mei 2003 en Advocaat Duncan: ‘Fish zingt de waarheid’, 9 mei 2003.
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openbaar worden uitlatingen gedaan over het openbaar bestuur van het Caribisch deel
van het Koninkrijk in termen van ‘corrupt nest’, ‘rotzooi’, ‘bende’, ‘maffiapraktijken’,
‘bestuurlijke wanorde’, ‘bestuurs-chaos en ondemocratische verhoudingen’. De
Nederlandse pers schrijft over heuse on-Nederlandse toestanden. Deze kwalificaties hebben
een grote impact op onder meer de economie van de kleinschalige eilanden. De toonzetting
richting Antillen van incidentele hardliners in het Nederlandse parlement en in de media
wordt in het Caribisch deel van het Koninkrijk als ongenuanceerd ervaren, ingegeven door
vooringenomenheid en oppervlakkigheid. Deze toonzetting veroorzaakt vertroebeling van
de relaties (Amigoe, 21 maart 1966). Van de zijde van de Antillen wordt al sinds de jaren
zestig begrip gevraagd aan Nederland voor de gevolgen van de kleinschaligheid, waarbij
roddel en achterklap welig tieren. “Als een politicus een groter huis betrekt, wordt gauw
gezegd dat hij dit met steekpenningen heeft gebouwd. Krijgt een broer van een minister
een opdracht, dan geloven weinigen, dat hij de laagste bonafide inschrijver was” (Amigoe,
28 februari 1968).
Een derde trend betreft de berichtgeving over ondeugdelijk bestuur van het Caribische deel
van het Koninkrijk aan het Nederlandse deel. Verwijten over de terughoudendheid van de
Nederlandse overheid om op te treden, lopen als een rode draad door de geschiedenis van de
berichtgeving. De eerste verwijten in de literatuur dateren uit de zeventiende en achttiende
eeuw. Er zijn talrijke brieven en ambtsberichten aan opeenvolgende regeringsleiders in
Nederland gestuurd met het verzoek om op te treden tegen het gebrek aan handhaving
van de wet. Het betreft hier correspondentie die de bewindhebbers van de West-Indische
Compagnie te Curaçao stuurden naar de Heeren X van de Kamer in Amsterdam, maar
ook berichtgeving uit de eenentwintigste eeuw van verontruste burgers en organisaties die
menen dat de eilanden ‘ten onder gaan aan corruptie, machtsvertoon en verderf’.
De berichtgeving in de loop der eeuwen duidt erop dat de Nederlandse regering ervan wordt
verdacht bewust een andere kant op te kijken als er geld, goed of informatie verdwijnt.
Nederland zou geen verantwoordelijkheid nemen voor deugdelijkheid bestuur, terwijl
dat wel volgens artikel 43 van het Statuut wordt verlangd (Verton, 2017).97 Nederland
is altijd terughoudend geweest om in te grijpen in het lokale bestuur van de Caribische
rijksdelen, vooral uit angst om te worden beschuldigd van koloniaal gedrag. Telkens als de
pers misstanden aan de orde stelde, maakte Nederland zich ervan af door de toverspreuk
‘binnenlandse aangelegenheden’ te mummelen, zegt De Swaan (Amigoe, 9 december
1969). In de praktijk betekende dit volgens De Swaan ‘doodzwijgen’ en ‘door laten rotten’.
97 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, Staatsblad 1954, no. 503. Volgens artikel 43 draagt elk land
zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en
de deugdelijkheid van het bestuur. Dit artikel bepaalt ook dat de waarborgen van deze rechten, vrijheden,
rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur een aangelegenheid zijn van het gehele Koninkrijk.

132

Caribisch deel Koninkrijk en aandacht voor fraude en corruptie

Hij verwijt Nederland corruptie en instandhouding van een uitbuitende elite. Ook Nauta
(2011) analyseerde de deugdelijkheid van bestuur in ‘de West’; hij pleitte er vervolgens
voor dat Nederland - in het kader van zijn waarborgfunctie - verantwoordelijkheid neemt
zoals het Statuut dat voorschrijft.
Nederland durfde uiteindelijk een paar keer ‘in te grijpen’. Naar aanleiding van de opstand
op 30 mei 1969 in Curaçao worden er militairen gestuurd om de orde te herstellen en
in 1994 krijgt Sint Maarten hoger toezicht om de financiën op orde te krijgen. Na de
staatkundige veranderingen in 2010 heeft de Rijksministerraad reeds negen aanwijzingen
gegeven aan het bestuur van respectievelijk Curaçao (2012, 2016, 2017, 2019), Aruba
(2014), Sint Maarten (2014, 2017) en Sint Eustatius (2015, 2018). Vier van de negen
aanwijzingen, gegeven op advies van het College financieel toezicht, hadden betrekking op
het in evenwicht brengen van de begroting. In de praktijk betekenden deze aanwijzingen
dat de (ei)landen geen nieuwe financiële verplichtingen konden aangaan. Een andere
aanwijzing werd gegeven aan Sint Maarten, deze hield in dat toekomstige ministers pas
mogen worden benoemd, als zeker is dat zij integer zijn en zullen blijven. Nederland neemt
begin 2018 het bestuur van Sint Eustatius volledig over nadat uit een onderzoek van een
zogenaamde ‘commissie van wijzen’98 bleek dat lokale bestuurder zich niet houden aan de
geldende wetgeving en dat sprake is van financieel wanbeheer.

4.10 T e r a f s l u i t i n g
In dit hoofdstuk is eerst in kaart gebracht wat bekend is over de macrofactoren in het
Caribisch deel van het Koninkrijk die uit de literatuurstudie naar voren kwamen als
relevant voor fraude en corruptie. Daarnaast hebben we in dit hoofdstuk gezien dat fraude
en corruptie geenszins nieuwe fenomenen zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Vanaf het begin van de 17de eeuw, de periode van de WIC, zijn er gevallen bekend van
publieke ambtsdragers die ten eigen bate hun positie misbruiken. Ook van de periode
daarna zijn talloze voorbeelden bekend van publieke fraude en corruptie. Toch duurt het
tot het midden van de twintigste eeuw voordat het frauduleuze en corrupte gedrag van
Nederlandse publieke ambtsdragers meer in het openbaar wordt besproken en beschreven.
Gelijktijdig kregen bepaalde gedragingen steeds vaker met enige willekeur de predicaten
fraude en corruptie opgeplakt. Dit heeft de beeldvorming versterkt dat er in het Caribisch
deel van het Koninkrijk sprake is van omvangrijke publieke fraude en corruptie, waardoor
een kloof is ontstaan tussen de perceptie van fraude en corruptie en het aantal werkelijke
gevallen.
98 Instellingsbesluit Commissie van Wijzen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 24 mei
2017.
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Vanaf 1980 zijn er strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar vermeende gevallen
van publieke fraude en corruptie. Deze onderzoeken zijn met name gericht op
aanbestedingsfraudes en nepotisme. Publieke ambtsdragers ‘regelen’ banen, vergunningen,
terreinen en andere gunsten voor familie en vrienden. Zowel in de aanbestedingsfraudes
als in het nepotisme speelt de politiek een belangrijke rol, immers als tegenprestatie wordt
politieke steun verwacht. Met de onroerendgoedprojecten in zowel Sint Maarten, Aruba
als Bonaire (luchthaven en hotels) is een nieuw hoofdstuk ingeluid in de geschiedenis van
de publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Buitenlandse,
Italiaanse, investeerders probeerden hun invloed uit te oefenen op lokale politici. Hiermee
werden de opsporingsonderzoeken internationaler en financiëler van aard.
In de beschrijving van de macrofactoren is de lange geschiedenis van viereneenhalve
eeuw kolonialisme met een kleine groep machtige elites en een grote groep onmachtigen
opvallend naar voren gekomen. Daarnaast zijn de externe vormgeving (naar Nederlands
model) en de instabiliteit van het bestuur kenmerkend. In het politiek systeem valt de
ondoorzichtige politieke partijfinanciering en de cliëntelistische benadering op, met een
politieke en ambtelijke besluitvorming en uitvoering die vaak verweven is. Het totalitaire
systeem van het kolonialisme, de slavernij en de maatschappelijke instituties opvoeding,
onderwijs, kerk en politiek hebben bijgedragen aan een cultuur van angst, cultuur van
represailles, gezagsgetrouwheid en beperkt verantwoordelijkheidsgevoel en onderling
wantrouwen. De eilanden liggen in een gebied dat doorkruist wordt door routes waarlangs
grote stromen hard drugs hun weg vinden vanuit Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten
en Europa en in omgekeerde richting zijn er talloze mogelijkheden om geld wit te wassen.
De kleinschaligheid zorgt er voor dat vermenging van persoonlijke en zakelijke rollen
steeds op de loer ligt.
In hoeverre de diverse macrofactoren een rol hebben gespeeld in de 46 casussen in dit
dissertatieonderzoek zal in hoofdstuk 8 worden geduid na de analyse van de meso- en
microfactoren in respectievelijk hoofdstuk 6 en 7.
Dit hoofdstuk heeft ook laten zien dat het afgelopen decennium grote stappen zijn gezet
op het gebied van (beleids)onderzoek en wet- en regelgeving. In hoofdstuk 5 zal meer
specifieke aandacht besteed worden aan publieke fraude en corruptiezaken vanaf het
jaar 2000. Dan zal blijken of wet- en regelgeving voldoende is om fraude en corruptie te
voorkomen.
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Verschijningsvormen van fraude en corruptie

5.1 I n l e i d i n g
Welke types publieke fraude- en corruptiezaken spelen zich af in het Caribisch deel van het
Koninkrijk? Bestudeerd zijn 46 zaken van publieke fraude en corruptie, die van 2000 tot
2015 in hoger beroep bij het Hof voor de rechter zijn gebracht.
Dit hoofdstuk portretteert deze zaken; de vraag ‘Waar hebben we het over?’ staat centraal.
Paragraaf 5.2 belicht de typologie die speciaal voor dit dissertatieonderzoek is samengesteld
om de onderzoeksgegevens te categoriseren. De typologie kent twee categorieën met
fraudevormen, namelijk één categorie met diefstal en verduistering en één categorie met
oplichting en valsheid in geschrifte. Daarnaast gaat de typologie uit van twee vormen op
corruptie: favoritisme en omkoping. Zoals reeds in hoofdstuk 1 naar voren is gebracht is
dit nadrukkelijk geen juridische categorisering. De begrippen zijn gebruikt om te komen
tot een feitelijke omschrijving van wat er is gebeurd, niet om te komen tot een juridische
indeling. De definities van de categorieën zijn te vinden in Hoofdstuk 1.
In de typologie is ook een onderverdeling aangebracht naar petty, grand en political
fraude en corruptie. De paragrafen 5.3 en 5.4 verschaffen inzicht in de zaken, die zijn
gecategoriseerd naar deze typologie. Betreft het vooral fraude of juist corruptie? Of gaat
het om een combinatie? Om welke vormen van fraude en corruptie gaat het? Op welk
niveau speelt een zaak zich af en wat is de omvang van de schade? Gaat het om petty, grand
of political fraude of corruptie? Paragraaf 5.5 geeft een schets van de uitspraken in hoger
beroep van de bestudeerde zaken. In de laatste paragraaf (5.6) worden de bevindingen kort
samengevat.

5.2 T y p o l o g i e z a k e n e n n iv e a u s va n f r a u d e e n c o r r u p t i e
De onderscheidingscriteria van fraude en corruptie die in de verschillende studies worden
gehanteerd, lopen nogal uiteen. In sommige studies wordt het accent gelegd op het
delicttype, zoals omkoping, diefstal en afpersing (Wereldbank, 1997). In andere studies,
zoals in die van Collier (2005) die onderzoek deed naar politieke corruptie in de Caribbean,
wordt corruptie gekoppeld aan een andere vorm van criminaliteit. Zo spreekt hij van drug
related corruption, arms smuggling corruption en money laundering corruption. In andere
studies, zoals die van Nelen en Nieuwendijk (2003), zijn niet alleen vormen van fraude
en corruptie opgenomen, maar ook integriteitsschendingen zoals ongewenste omgang met
collega’s, burgers en klanten en misbruik van eigendommen van de organisatie. Dit is niet
het geval in de typologie die in dit dissertatieonderzoek wordt gehanteerd, het gaat dus niet
alleen om moreel verwerpelijk, maar ook om onrechtmatig of onwettig gedrag.
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Er is voor de indeling van de zaken in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen publieke
fraude en publieke corruptie, op basis van de omschrijvingen in de bestudeerde vonnissen.
Omdat in veel zaken meerdere delicten ten laste zijn gelegd, noopte dit echter tot lastige
keuzes in dit dissertatieonderzoek. Hoewel een aantal zaken klassieke en afgebakende
voorbeelden zijn van fraude óf corruptie, kennen veel zaken elementen van beide
fenomenen. Zo gaat het in die zaken bijvoorbeeld niet alleen om oplichting en aanname
van steekpenningen, maar ook om afpersing, valsheid in geschrifte en witwaspraktijken.
De scheidslijn tussen de verschillende vormen van publieke fraude en corruptie is soms
vaag waardoor (vermeende) frauduleuze en/of corrupte gedragingen onder meerdere
noemers kunnen worden gebracht. Het meest dominante feit in een zaak heeft uiteindelijk
de doorslag gegeven voor de indeling van de zaken in dit onderzoek. Dit heeft geleid
tot de volgende typologie, met een onderscheid tussen fraude en corruptie met vier
subcategorieën.
Fraude
Subcategorieën:
1. diefstal en verduistering
2. oplichting en valsheid in geschrifte
Corruptie
Subcategorieën:
3. favoritisme
4. omkoping
Petty, grand en political fraude en corruptie
Om de zaken in dit onderzoek specifieker te typeren zijn voorts drie niveaus aangebracht:
petty, grand en political. Deze indeling wordt zowel in de literatuur gehanteerd als door
internationale organisaties zoals Transparency International99, de Worldbank (1997) en
de United Nations Office on Drugs and Crime (2004). Volgens deze organisaties is deze
indeling van belang om de effecten van fraude en corruptie op de economie en de politiek
van een land goed te onderscheiden. Het onderscheid tussen petty, grand en political is
veelal gebaseerd op het hiërarchische niveau van de publieke ambtsdrager, waarop het
verschijnsel zich afspeelt en op de financiële schade van de zaak.
Bij petty fraude en corruptie gaat het om publieke ambtsdragers in uitvoerende functies
die in direct contact staan met burgers en misbruik maken van hun discretionaire ruimte
in de publieke dienstverlening. Het gaat (doorgaans) om relatief kleine bedragen (enkele
99 Transparency International. Geraadpleegd op 23 september 2015, van https://www.transparency.org/
glossary en de World Bank Group, van http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/
cor02.htm
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honderden of duizenden guldens) die ten eigen bate zijn aangewend.

In de grand fraude- en corruptiezaken gaat het om publieke ambtsdragers in hoge
(leidinggevende) posities, dan wel medewerkers met een grote beslissingsbevoegdheid.
Het overheidsbeleid wordt niet gevolgd en de geldende wetten en regels worden met
voeten getreden. De bedragen die ten eigen bate zijn aangewend zijn substantieel.
Political fraude en corruptie speelt zich af op het politieke niveau. Het betreft politiek
benoemde ambtsdragers die misbruik maken van besluitvorming om hun eigen (politieke)
macht, status en/of rijkdom te vergroten dan wel die van de politieke partij. Dit gebeurt
vaak in samenspanning met publieke ambtsdragers in hoge leidinggevende posities. De
bedragen die gemoeid zijn met de besluitvorming zijn hoog en de impact op de samenleving
is groot. De fraude en corruptie op dit niveau kan gevolgen hebben voor de wet- en
regelgeving en het beleid in een land (Kramer, 1982; OECD 2015, p. 28). De categorieën
zoals aangegeven in tabel 7- zijn niet limitatief en er is ook overlap tussen de ene en de
andere categorie (Blundo & Sardan, 2006; Killias et al., 2016, p. 3).
Tabel 7 Categorieën petty, grand en political fraude en corruptie
Petty fraude en corruptie

Grand fraude en corruptie

Political fraude en corruptie

• publieke ambtsdragers op
midden- en lager (uitvoerend)
niveau
• (alledaags) misbruik van
vertrouwen, veelal in de
interactie met het publiek dat
toegang tracht te krijgen tot
reguliere publieke middelen zoals
water- en stroomvoorzieningen,
onderwijs- en medische
voorzieningen*
• het gaat om relatief kleine
bedragen
• de impact op de samenleving is
relatief klein

• publieke ambtsdragers met grote
beslissingsbevoegdheid, veelal
op hoog leidinggevend niveau
• misbruik van publieke middelen
gericht op het omvormen/
omzeilen van het overheidsbeleid
• het gaat om relatief grote
bedragen
• de impact op de samenleving is
relatief groot

• publieke ambtsdragers die door
de politiek zijn benoemd om een
openbaar ambt te vervullen
• misbruik van vertrouwen in
politieke besluitvorming
• betreft transacties tussen de
publieke en de private sector
• het gaat om beslissingen en
(relatief grote) bedragen ter
vergroting van (eigen) politieke
macht, status en rijkdom
• de impact op de samenleving is
groot

* In de literatuur worden publieke ambtsdragers op het midden- en lage uitvoerende niveau, zoals onderwijzers,
politieagenten en social werkers die in direct contact staan met de burger, ook wel street level bureaucrats
genoemd (Lipsky, 1980).
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Samengevat ziet de typologie van fraude en corruptie in dit dissertatieonderzoek er als
volgt uit:
Tabel 8 Typologie verschijningsvormen publieke fraude en corruptie
Categorieën

Petty

Grand

Political

Fraude
1

Diefstal/verduistering

2

Oplichting/valsheid in geschrifte
Corruptie

3

Favoritisme

4

Omkoping

In bijlage IV is een overzicht te vinden met alle 46 hogerberoepszaken ingedeeld en
genummerd volgens deze typologie. Onderstaand wordt aangevangen met een uitleg van de
fraudezaken. Er is per niveau een zaaksgewijze beschrijving gemaakt. Per zaak is vermeld
(voor zover bekend) binnen welke organisatie de fraude of corruptie heeft plaatsgevonden,
welke functie(s) de pleger(s) bekleedde(n), welke modus operandi is gebruikt en wat de
opbrengst of tegenprestatie is geweest. De zaaknummers die hierbij tussen haakjes zijn
aangegeven komen overeen met, en zijn in de volgorde van, de nummers in bijlage IV.

5 .3 V e r s c h i j n i n g s v o r m e n f r a u d e
Van de 46 zaken zijn er twintig (43%) geclassificeerd als fraudezaken. In vijf van de
twintig (25%) fraudezaken is sprake van diefstal en verduistering van geld. Vijftien van de
twintig fraudezaken (75%) vallen in de categorie oplichting en valsheid in geschrifte. Als
de twintig fraudezaken worden ingedeeld naar petty, grand en political niveau, dan geeft
dat het volgende beeld:
Tabel 9 Verschijningsvormen hogerberoepszaken (vermeende) fraude
Aantal zaken

%

Petty

Diefstal/verduistering

5

25%

5

Oplichting/valsheid in geschrifte

15

75%

Totaal

20

100%

Subcategorieën
fraude

Grand

Political

3

10

2

8

10

2

Het gaat om zaken van zeer uiteenlopende aard. In vier zaken is geld gestolen, in drie zaken
zijn illegalen geholpen om op onrechtmatige wijze het land binnen te komen; in drie zaken
is sprake van spookbetalingen; in twee zaken wordt een toko den toko (‘een winkel in
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een winkel’)100 gehouden; één zaak betreft misbruik van een EU-regeling; in verschillende
zaken is ook sprake van conflicterende belangen, misbruik van overheidsgoederen of van
het onterecht opstrijken van vergoedingen en uitkeringen.
In onderstaande paragrafen zijn de fraudezaken per niveau, petty, grand en political
toegelicht.

5.3.1 Petty fraude
In totaal zijn acht van de twintig fraudezaken geclassificeerd als petty fraude.
Tabel 10 Verschijningsvormen petty fraude
Subcategorieën
fraude
Diefstal/verduistering

Aantal zaken

%

Petty

Grand

Political

5

25%

5

Oplichting/valsheid in geschrifte

15

75%

3

10

2

Totaal

20

100%

8

10

2

Daarvan betreft het vijf gevallen van ‘diefstal en verduistering’ en drie van ‘oplichting en
valsheid in geschrifte’. De zaken worden per subcategorie beschreven.
Diefstal en verduistering (petty fraude)
Petty fraude
Diefstal en verduistering
Zaaknummer

Organisatie

1

Stichting Gehandicapten

2

Stichting Kinderbescherming

3

Stichting Gedetineerdenzorg

4

Overheids-nv - Gemeenschappelijk Elektriciteitsbedrijf Bovenwindse
Eilanden (Gebe)

5

Politie - Zero Tolerance Team

In alle vijf diefstal- en verduisteringszaken gaat het om petty fraude. In drie van de vijf
gevallen betreft het stichtingen. Een administratief medewerkster van een stichting voor
mensen met een beperking te Aruba (nr. 1) verduistert in een periode van een half jaar
een geldbedrag van bijna 50.000 Arubaanse gulden101; de penningmeester van de Stichting
100 Deze uitspraak wordt gebruikt als een medewerker van een organisatie er een eigen handeltje op na houdt
in de organisatie waarvoor hij werkt en hiervoor gebruik maakt van de informatie, de middelen en faciliteiten
van de organisatie.
101 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: AR 732/05-H-19/07. Datum uitspraak: 14 oktober 2008.
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Kinderbescherming te Curaçao (nr. 2) steelt zo’n 70.000 Antilliaanse gulden102; en een
medewerkster van de afdeling gedetineerdenzorg van de Pointe Blanche-gevangenis te
Sint Maarten (nr. 3) eigent zich ruim één ton Antilliaanse gulden103 toe. In het laatste geval
gaat het om geld van de stichting P.C.M. Foundation, waarin gelden zijn ondergebracht
van gedetineerden in de strafgevangenis en in het huis van bewaring Pointe Blanche te Sint
Maarten.
Het vierde geval in deze categorie betreft een publieke ambtsdrager die naast zijn baan bij
een overheids-nv te Sint Maarten (nr. 4), ook eigenaar van een bouwbedrijf was. Voor zijn
eigen bedrijf tapte hij illegaal elektriciteit af van de overheids-nv – een elektriciteitsbedrijf
- waar hij werkzaam was. Dit werd door de rechter in hoger beroep gekwalificeerd als
diefstal.104
In de vijfde zaak werd niet alleen diefstal gepleegd, maar ook geweld gebruikt (nr. 5).
De pleger in deze zaak is een ambtenaar van politie te Curaçao. Met zijn oom ging de
politieambtenaar, werkzaam bij het Zero Tolerance Team, buiten diensttijd in een
herkenbare politiewagen naar een Chinese minimarket (toko), annex woning, vanwege een
vermoeden van drugshandel. Hij legitimeerde zich met zijn politiepas en verrichtte onder
bedreiging van geweld huiszoeking. Onder het mom van onderzoek, eigende hij zich een
koffer toe met daarin een geldbedrag van naar schatting 100.000 Antilliaanse gulden. Hij
bracht de koffer vervolgens niet voor onderzoek naar het bureau.105
Oplichting en valsheid in geschrifte (petty fraude)
Petty fraude
Oplichting en valsheid in geschrifte
Zaaknummer

Organisatie

6

Point Blanche gevangenis

7

Politie – Bureau Rijbewijzen

8

Dienst Burgerlijke Stand - Kranshi (Embargozaak)

Drie van de vijftien zaken in de subcategorie oplichting en valsheid in geschrifte worden
beschouwd als gevallen van petty fraude. In één geval hielp een medewerkster van de Point
Blanche-gevangenis te Sint Maarten – samen met een collega en een derde - illegalen om
een verblijfsstatus te krijgen (nr. 6). Ze had een bedrijfje aan huis waar illegalen en hun
102 De Rechtspraak. Zaaknr. AR-639/08-H-304/09. Datum uitspraak: 8 juni 2010. Geraadpleegd op 26 juli 2015,
van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BN4787
103 De Rechtspraak. Zaaknr. H 119/2009. Datum uitspraak: 6 januari 2010. Geraadpleegd op 26 juli 2015, van
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BM1438
104 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: KG 157/07-H171/08. Datum uitspraak: 6 maart 2009.
105 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: onbekend. Datum uitspraak: 25 september 2008.
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tussenpersonen terecht konden voor allerlei documenten, zoals job letters106, salarisslips en
papieren die vereist waren om bij een notaris een samenlevingscontract af te sluiten. De
pleger hielp illegalen ook bij het zoeken naar partners met de Nederlandse nationaliteit met
wie een samenlevingsovereenkomst kon worden gesloten waarna een verzoek voor een
verblijfsvergunning kon worden ingediend.107
Een tweede zaak speelde zich af binnen het zogeheten Bureau Rijbewijzen van het Korps
Politie Aruba (nr. 7). Duplicaatrijbewijzen en extra categorieën op het rijbewijs konden,
vaak via tussenpersonen, worden gekocht. In totaal zijn ongeveer 1200 rijbewijzen
vervalst. Een nieuw rijbewijs kostte zo’n 600 Arubaanse gulden. In totaal zijn 74 personen
aangehouden: drie medewerkers van het bureau, elf tussenpersonen en zo’n zestig kopers
(Weenink et al. 2011, p. 189).
De Embargozaak (nr. 8) is de derde zaak van oplichting en valsheid in geschrifte die
wordt beschouwd als petty fraude. 108 Negen ambtenaren van de dienst Burgerlijke Stand
Curaçao (Kranshi) werden verdacht van het hergebruik van zegels, waaronder paspoorten,
leges van 100 gulden. Zij gebruikten dezelfde zegels meerdere keren op documenten die
door de dienst werden afgegeven. De financiële verantwoording van de zegels had reeds
plaatsgevonden toen ze de eerste keer waren gebruikt. De gelden die werden geïnd voor het
hergebruik van de zegels werden door de ambtenaren ten eigen bate aangewend (Openbaar
Ministerie parket Curaçao, 2012, p. 17).
Hoewel het bij petty fraude doorgaans om relatief kleine bedragen gaat, is de schade in
het merendeel van de beschreven gevallen tientallen duizenden gulden. Toch worden deze
zaken beschouwd als petty fraude. De (financiële) gevolgen voor de organisaties zijn dus
groot, maar het gaat niet om leidinggevenden op topniveau en het misbruik was er niet
op gericht om invloed uit te oefenen op het beleid van de organisatie, zoals bij grand en
political fraude het geval is.

106 Een brief waarin een werkgever zich (financieel) garant stelt voor de aanvrager (de vreemdeling). In de brief
is aangegeven dat de aanvrager een salaris zal ontvangen.
107 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: H-222/2008. Datum uitspraak: 28 mei 2009.
108 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: H-160/11. Datum uitspraak: 2 februari 2012.
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5.3.2 Grand fraude
In totaal zijn tien van de twintig fraudezaken geclassificeerd als grand fraude. Allemaal
hebben ze betrekking op oplichting en valsheid in geschrifte.
Tabel 11 Verschijningsvormen grand fraude
Aantal zaken

%

Petty

Diefstal/verduistering

5

25%

5

Oplichting/valsheid in geschrifte

15

75%

Totaal

20

100%

Subcategorieën fraude

Grand

Political

3

10

2

8

10

2

Oplichting en valsheid in geschrifte (grand fraude)
Grand Fraude
Oplichting en valsheid in geschrifte
Zaaknummer

Organisatie

9

Politie – Immigratiedienst

10

Politie

11

Kustwacht

12

Landslaboratorium

13

Landslaboratorium / Curaçao Analytisch Diagnostisch Centrum

14

Directie Scheepsvaart

15

Overheids-nv Post Nederlandse Antillen (Pinnacle)

16

Secretariaat Ministerraad

17

Belastingaccountantsbureau

De publieke ambtsdragers op dit niveau blijken in hun handelen een enorme creativiteit
aan de dag te leggen: documenten worden ontworpen om een eigen beleid te kunnen
voeren; uitgaven worden gedaan op naam en voor rekening van het land terwijl deze
uitgaven niet zijn begroot en er evenmin toestemming is om die uitgaven te doen;
betalingen worden gedaan aan eigen of niet bestaande bedrijven. In twee van de tien grand
fraudezaken (nr. 9 en 10) wordt aan illegalen op oneigenlijke gronden toegang tot het
land verschaft. Hierbij is zowel de korpschef als een commissaris van politie, voormalig
hoofd immigratiedienst, van Sint Maarten betrokken. Laatstgenoemde ontwierp ‘re-entrydocumenten’ waarmee illegale vreemdelingen naar hun land van herkomst konden reizen
om de vereiste documenten op te halen en vervolgens naar Sint Maarten terug te keren.
Een soortgelijk officieel document was al eerder gebruikt gedurende de legale Immigration
Grace Period, maar deze termijnen waren verstreken, en de nieuw ontworpen (valse)
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formulieren strookten niet met het landelijke beleid. Aangezien duidelijke richtlijnen
ontbraken over wie voor de ‘re-entry-documenten’ in aanmerking kwam, was tevens een
element van willekeur aanwezig. De betreffende valse documenten werden alleen in Sint
Maarten gebruikt, terwijl juist bij toelating en uitzetting van vreemdelingen (tot oktober
2010) een Nederlands-Antilliaans landelijk eenduidig beleid via gelijke documenten van
kracht was.109 De korpschef ondertekende de formulieren en maakte zich daarmee schuldig
aan valsheid in geschrifte.110
In een van de genoemde grand fraudezaken en ook nog in een andere zaak is (tevens)
sprake van fraude met vergoedingen en uitkeringen. Ook deze zaken spelen zich af in
Sint Maarten. In één geval heeft de korpschef van politie een huurvergoeding van het land
opgestreken (nr. 10) terwijl hij daar geen recht op had,111 en in het andere geval ontving
een medewerkster van de kustwacht (nr. 11) in Nederland nog een uitkering van een
arbeidsongeschiktheidsverzekering en huursubsidie, terwijl zij al geruime tijd als ambtenaar
in Sint Maarten woonde en werkte. Daarnaast ontving deze kustwachtmedewerkster een
huurtoelage van haar toenmalige werkgever op Sint Maarten, de kustwacht, waarop ze
geen recht had en maakte ze een gewoonte van het opzettelijk witwassen van geld. Zij
had volgens de rechter moeten weten dat de betreffende geldbedragen door misdrijf
waren verkregen.112 De gelden waren afkomstig van de rekening van haar levenspartner,
een politiecommissaris te Sint Maarten die in dit hoofdstuk al eerder is genoemd (niet
de korpschef). Het vermoeden bestaat dat deze politiecommissaris, die tot 2006 hoofd
van de immigratiedienst van Sint Maarten was, het geld heeft opgestreken via vervalsing
van verblijfsvergunningen en oneigenlijke verstrekking van verblijfsvergunningen.113 De
commissaris van politie deed echter voorkomen dat hij een securitybedrijf had en daarmee
het bedrag van 115.000 US-dollar had verdiend dat op zijn rekening was bijgeschreven. Van
zijn rekening werd het geld overgemaakt naar een trust company te Sint Maarten, waarna
het vervolgens werd geboekt op de rekening van een offshorebedrijf in Nevis. De enige
aandeelhouder van het offshorebedrijf was de commissaris van politie. In totaal is ongeveer
700.000 US-dollar bij het offshorebedrijf in Nevis terecht gekomen. De politiecommissaris
bleek niet in staat facturen van de verrichte diensten van het securitybedrijf te overleggen,
waardoor de precieze herkomst van de gelden onbekend bleef.

109 De Rechtspraak. Zaaknr: H 21/2008. Datum uitspraak: 8 juli 2010. Geraadpleegd op 25 juli 2015, van http://
deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BN4474
110 Databestand Openbaar Ministerie. Zaaknr: H-16/2009. Datum uitspraak: 26 maart 2009.
111 Ibid.
112 Databestand Openbaar Ministerie. Zaaknr: H 146/08. Datum uitspraak: 19 maart 2009.
113 Zie ook: WODC, 2007, p. 59. Het WODC concludeert dat in Sint Maarten sprake is van georganiseerde
mensensmokkel en -handel. Illegale immigranten komen met behulp van criminele netwerken op verschillende
wijzen binnen, zowel per boot als per vliegtuig, en met medewerking van corrupte immigratieambtenaren.
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De inkomsten waren evenmin opgegeven aan de belastingdienst. De pleger werd uiteindelijk
veroordeeld voor valsheid in geschrifte, oplichting, belastingdelicten en witwassen.114
Twee andere grand fraudezaken betreffen zogeheten spookbetalingen, betalingen voor
niet geleverde diensten en goederen. De zaken speelden zich af in de landslaboratoria
van Aruba (nr. 12) en Curaçao (nr. 13) en vertonen opvallende overeenkomsten. De
chef crediteurenadministratie bij het Landslaboratorium in Aruba plaatste orders bij
zeven bedrijven die allen ogenschijnlijk waren gevestigd in Florida. Vier van deze zeven
bedrijven waren ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Florida, de andere drie
gebruikten hetzelfde bedrijfsadres, maar waren niet in het handelsregister ingeschreven.
De chef crediteurenadministratie van het Arubaanse Landslaboratorium was directeur
bij twee van de vier ingeschreven bedrijven. De orders die hij plaatste werden ook door
hem goedgekeurd. Levering van de goederen vond echter niet plaats of er werden spullen
geleverd tegen een veel lagere waarde dan waarvoor was betaald. In een periode van tien
jaar, van 1997 tot 2007, bleek er op deze wijze meer dan tien miljoen Arubaanse gulden te
zijn verdwenen (Weenink et al., 2011 p. 190).
In Curaçao betreft het de magazijnmeester van het Analytisch Diagnostisch Centrum
(ADC), het voormalige Landslaboratorium, die bestellingen plaatste bij zijn eigen bedrijf
en bij een tussenpersoon van een importbedrijf waarmee het laboratorium zaken deed.
Beide bedrijven waren gevestigd in Curaçao. Er werd betaald, maar nooit geleverd. Er is op
deze wijze in totaal naar schatting zo’n 2,1 miljoen Antilliaanse gulden verdwenen. Omdat
het fraudeonderzoek tot het jaar 2000 liep, is niet uitgesloten dat de fraude reeds eerder
gaande was en de schade dus nog groter is.
Er was ook een eigen bedrijf in het spel in de grand fraudezaak bij de Directie Scheepvaart
en Maritieme Zaken te Curaçao (nr. 14). De directeur deed zaken met een vennootschap
waarvan de enige bestuurder zijn levenspartner was. De vennootschap was gevestigd op
het woonadres van de directeur. Ook had de directeur een eigen bedrijf dat werkzaamheden
verrichtte bij de afstelling van kompastoestellen, waarvoor hij een vergoeding in rekening
bracht bij de scheepseigenaren. Voor deze nevenactiviteit had hij het mailadres van zijn
eigen bedrijf vermeld op zijn visitekaartje van de Directie Scheepsvaart en Maritieme
Zaken. Ook bleken er onregelmatigheden bij de afgifte van documenten aan een schip.
Het ging om noodzakelijke documenten voor visactiviteiten. Afgifte van deze documenten
behoorde tot het terrein van de Directie Economische Zaken en niet tot de bevoegdheden
114 De Rechtspraak. Zaaknr: H 21/2008. Datum uitspraak: 8 juli 2010. Geraadpleegd op 25 juli 2015, van http://
deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BN4474
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van de Directie Scheepvaart en Maritieme zaken.115
Een andere grand fraude, de zogeheten ‘Pinnacle-zaak’ (nr. 15), speelde zich af in Curaçao
bij de overheids-nv Post Nederlandse Antillen (PNA). De zaak is vernoemd naar het
verzekeringskantoor Pinnacle van de echtgenote van de directeur van PNA. Uit het vonnis
blijkt dat gedurende een dienstreis van de directeur naar Londen het plan ontstond om
Pinnacle opdracht te geven om de verzekeringsportefeuille van PNA te laten reorganiseren
en haar ook als vaste tussenpersoon voor PNA te laten optreden. Dit idee was afkomstig van
de president-commissaris van de raad van commissarissen van PNA. Vanwege de huwelijkse
relatie tussen de directeur van PNA en de directeur van Pinnacle, werd besloten aan een
advocaat advies te vragen inzake mogelijke botsende belangen. De advocaat adviseerde dat
de directeur van PNA zich buiten iedere besluitvorming moest houden, hetgeen hij vanaf het
begin niet deed. Hij ondertekende de overeenkomst met Pinnacle en verstrekte persoonlijk
betalingsopdrachten, voor in totaal ruim 457.670 Antilliaanse guldens aan het bedrijf van
zijn vrouw zonder dat daar werkzaamheden voor waren verricht.116
Bij een andere zaak, ‘Fortigate’ (nr. 16), betreft het een publieke ambtsdrager in de functie
van secretaris van de ministerraad in Curaçao. Onder zijn verantwoordelijkheid maakten
vier medewerkers van het secretariaat ernstig misbruik van overheidsgelden en -goederen.
Er werden bestelbonnen van de overheid gebruikt om spullen voor privédoeleinden aan
te schaffen. Tevens werden declaratieregels overschreden en privéfeestjes en happy
hours georganiseerd op kosten van de overheid (Amigoe, 29 maart 2003, 26 april 2003,
2 april 2004).
In de zaak die wordt aangeduid als ‘Auto-gate’ (nr. 17) is valsheid in geschrifte
gepleegd bij de handel in importauto’s uit de Verenigde Staten. Op deze wijze werden
invoerheffingen ontdoken. De ernst van deze zaak wordt niet bepaald door de misgelopen
belastinginkomsten, maar vooral door de beroering over de functie van de betrokken
ambtsdrager: hij was plaatsvervangend hoofd bij het Belasting Accountant Bureau in
Curaçao dat juist de belastingen moet controleren (Van Beetz, p. 123).
In de laatste zaak in deze subcategorie is de aanleiding niet zozeer geldelijk gewin als wel
een verbroken liefdesrelatie. Het betreft een officier van justitie te Sint Maarten (nr. 18)
die formulieren ‘inlichtingen gegevensverkeer’ misbruikt. Een dergelijk formulier wordt
door officieren gebruikt om inlichtingen in te winnen ter opsporing van strafbare feiten. De
115 De Rechtspraak. Zaaknr: RvBAz2008/30. Datum uitspraak: 9 december 2008. Geraadpleegd op 28 juli 2015,
van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:ORBANAA:2008:BH3361
116 Databestand Openbaar Ministerie. Zaaknr: AR 2007/1072. Datum uitspraak: 24 november 2008.
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betreffende officier van justitie gebruikte de formulieren echter om te achterhalen of zijn
ex-vriendin een relatie had met een andere man.117
De grand fraudezaken die beschreven zijn, lopen qua aard en omvang uiteen, maar toch
zijn er meer overeenkomsten dan verschillen. In zeven van de tien zaken bekleedden
de plegers een hoge positie, zoals korpschef, plaatsvervangend hoofd belastingdienst,
officier van justitie en directeur. In drie van de tien zaken is niet zozeer sprake van een
toppositie: medewerker kustwacht, chef crediteurenadministratie en magazijnmeester
Landslaboratorium. Het gaat hier echter wel om publieke ambtsdragers met een ruime
(conflicterende) beslissingsbevoegdheid. Bijvoorbeeld de plegers in de zaken bij
de landslaboratoria konden zowel bestellingen plaatsen als de betalingen daarvan
goedkeuren en op deze wijze miljoenen verduisteren. Het is om die reden dat deze zaken
in dit onderzoek wel worden beschouwd als grand fraude. De zaken hadden een enorme
financiële impact op de organisaties en in een aantal gevallen hebben de zaken geleid
tot onrust in de samenleving, omdat het vertrouwen van de burger in overheidsdienaren
ernstig werd geschokt.

5.3.3 Political fraude
In totaal zijn twee van de twintig fraudezaken geclassificeerd als political fraude. In beide
gevallen gaat het om oplichting en valsheid in geschrifte.
Tabel 12 Verschijningsvormen political fraude
Subcategorieën
fraude
Diefstal/verduistering

Aantal zaken

%

Petty

5

25%

5

Grand

Political

Oplichting/valsheid in geschrifte

15

75%

3

10

2

Totaal

20

100%

8

10

2

Oplichting en valsheid in geschrifte (political fraude)
Political fraude
Oplichting en valsheid in geschrifte
Zaaknummer

Organisatie

19

Eilandsbestuur (LGO-fraude)

20

Overheids-nv Girobank

117 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: HAR:199/2006. Datum uitspraak: 7 november 2006.
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In beide political fraudezaken speelt dezelfde politicus een rol. De LGO-fraude (nr. 19),
waarin misbruik werd gemaakt van een EU-regeling, speelde rond de eeuwwisseling.118
Volgens de LGO-regeling kon destijds suiker tegen het nultarief de Europese Unie worden
ingevoerd als die afkomstig was van een land of gebied overzee (LGO-land), of wanneer in
het LGO-land suiker uit een oud-Europese kolonie een bewerking van tenminste 24 procent
had ondergaan. De publieke ambtsdrager van het Eilandgebied Curaçao zorgde er voor dat
van het nultarief gebruik gemaakt kon worden zonder aan de geldende voorwaarden te
voldoen. Het ging om een schip met 3000 ton witte suiker. Het schip werd in november
1997 in de Griekse havenstad Thessaloniki bij aankomst aan de ketting gelegd. De suiker,
die uit Brazilië (geen oud-Europese kolonie) afkomstig was, zou zogenaamd afkomstig zijn
van Trinidad & Tobago (wel een oud-Europese kolonie). Bovendien werd voorgewend dat
de suiker op Curaçao bij Continental Milling een bewerking van lichtbruine tot witte suiker
had ondergaan, wat in de praktijk niet het geval was. Verschillende documenten, zoals de
exportvergunning, de laadbrief, de verkoopfactuur en het certificaat van oorsprong, waren
valselijk opgemaakt. Tevens waren grote zakken waarin de suiker zogenaamd verpakt zou
worden onder valse voorwendselen geïmporteerd (Amigoe, 13 april 2000, 23 april 2003).
De fraude bij overheids-nv de Girobank (nr. 20) betreft de verduistering van 400.000
Antilliaanse gulden door de toenmalige en de ex-directeur via een aandelentransactie. De
functionarissen verhoogden daarnaast het leningenplafond en verschaften leningen zonder
voldoende dekking aan bevriende (politieke) relaties, zoals aan de politicus die eerder was
veroordeeld in de LGO-fraudezaak, aan zijn partijgenoten en aan een bevriende advocaat.
(Amigoe, 7 november 2001).
In beide zaken is samengewerkt met derden. In de LGO-fraudezaak betrof dit onder meer
het bedrijf Continental Milling. In de Girobank-fraudezaak is zakengedaan met en zijn
gunsten verleend aan bevriende politici en aan een advocatenkantoor.
Over de fraudezaken in dit dissertatieonderzoek kan samenvattend worden gesteld dat
twaalf (60%) van de twintig (100%) fraudezaken - de grand en political fraudezaken bij
elkaar opgeteld - zich afspelen op een hoog functieniveau. Het betreft publieke ambtsdragers
met ruime beslissingsbevoegdheid. In 60% van de zaken wordt het overheidsbeleid dus
niet gevolgd, maar juist met voeten getreden, door iemand die verantwoordelijk is voor
de naleving van wet- en regelgeving en de voorgeschreven procedures. Alleen al in deze
118 De (voormalige) Nederlandse Antillen behoorden tot de zogenaamde LGO-landen. Dat zijn landen en
gebieden overzee (LGO) die een zekere mate van autonomie binnen het Europese moederland hebben,
maar niet onafhankelijk zijn. LGO’s zijn geen deel van de EU, maar genieten in de EU bepaalde economische
voorrechten.
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grand en political fraudezaken lopen de kosten voor de gemeenschap in de miljoenen.
De zaken hebben vaak lange tijd beslag gelegd op de opsporingscapaciteit van politie en
justitie, hetgeen eveneens een kostenfactor is voor de gemeenschap. De media hebben
over een aantal gevallen zowel lokaal als internationaal bericht. Dat heeft imagoschade
opgeleverd voor de betrokken landen, organisaties en medewerkers.

5 .4 V e r s c h i j n i n g s v o r m e n c o r r u p t i e
Van de 46 zaken in dit onderzoek zijn 26 zaken (55%) geclassificeerd als corruptiezaken.
Als de 26 corruptiezaken worden ingedeeld naar de niveaus petty, grand en political, dan
geeft dat het volgende beeld:
Tabel 13 Verschijningsvormen hogerberoepszaken (vermeende) corruptie
Subcategorieën
corruptie

Aantal zaken

%

Petty

Grand

Political

Favoritisme

6

23%

Omkoping

20

77%

8

7

6
5

Totaal

26

100%

8

7

11

In de grote meerderheid, 20 (77%) van de 26 zaken (100%), gaat het om de bekendste vorm
van corruptie: omkoping (het betalen van steekpenningen). In zes van de 26 zaken (23%)
is sprake van favoritisme (het voortrekken van relaties).

5.4.1 Petty corruptie
In totaal zijn acht van de 26 corruptiezaken geclassificeerd als petty corruptie. In alle acht
gevallen betreft het omkoping.
Tabel 14 Verschijningsvormen petty corruptie
Subcategorieën
corruptie
Favoritisme

Aantal zaken

%

6

23%

Petty

Grand

Political
6

Omkoping

20

77%

8

7

5

Totaal

26

100%

8

7

11

In twee gevallen betreft het omkoping om illegale vreemdelingen op oneigenlijke wijze
toegang te verschaffen; drie gevallen draaien om het in de gevangenis brengen van contrabande
zoals drugs en andere illegale waar; in één zaak wordt weggekeken terwijl sprake is van
drugshandel; en in twee gevallen betreft het toelaten van ontduiking van invoerheffingen.
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Omkoping (petty corruptie)
Petty corruptie
Omkoping
Zaaknummer

Organisatie

21

Politie – Immigratiedienst

22

Politie

23

Gevangenis

24

Gevangenis

25

Gevangenis

26

Politie

27

Douane - Freezone

28

Douane - Hato

De twee petty corruptiezaken - gericht op de illegale toelating van immigranten - spelen zich
af in Sint Maarten. Een immigratieambtenaar, werkzaam bij de dienst Immigratie op het
Prinses Juliana vliegveld te Sint Maarten (nr. 21), nam in een periode van zo’n tien maanden
meerdere malen een gift aan om personen uit China zonder geldige reisdocumenten toe te
laten tot de Nederlandse Antillen.119 In de andere zaak (nr. 22) maakte een politiebeambte
ernstig misbruik van zijn positie en gezag door onder bedreiging te vragen om een
betaling. Een politiebeambte te Sint Maarten gaat met zijn collegabeambte een Chinees
restaurant binnen en vraagt de restauranthouder om de vergunning van het restaurant en de
verblijfsvergunning van de restauranthouder en zijn zus. De restauranthouder legt uit dat de
vergunning voor het restaurant nog in behandeling is en dat zijn zus geen verblijfsvergunning
heeft. Hierop haalt de politiebeambte handboeien tevoorschijn en kondigt hij aan dat de
zus van de restauranthouder opgesloten zal worden. Vervolgens belt de politiebeambte met
een Chinees sprekende persoon die vervolgens aan de restauranthouder laat weten dat de
agenten hem met rust zullen laten als hij 1500 US-dollar betaalt. Twee uur later is het geld
overhandigd. De restauranthouder krijgt opgedragen er met niemand over te spreken.120
De petty corruptieactiviteiten in de gevangenis betreffen het binnensmokkelen van drugs
en andere verboden waar. Bij de Arubaanse gevangenis, het Korrektie Instituut Aruba
(KIA, nr. 23), smokkelde een gevangenisbewaarder mobiele telefoons, cd’s, gezichtscrème
en marihuana binnen, tegen betaling. Dit gebeurde over een periode van twee jaar op
verschillende tijdstippen. De bedragen die voor het binnensmokkelen van de telefoons
werden betaald varieerden van 500 tot 900 Arubaanse gulden. Ook buiten de gevangenis
119 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: H 176/07. Datum uitspraak: 19 februari 2008.
120 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: H 255/2007.Datum uitspraak: 3 juli 2008.

153

Hoofdstuk 5

hield de bewaarder zich bezig met de handel in softdrugs.121
In Curaçao heeft de overheid het contract ontbonden met een beveiligingsbedrijf (nr. 24) dat
werd ingehuurd door de gevangenis. Werknemers van het bedrijf smokkelden verdovende
middelen de gevangenis binnen.122 Een ander hoger beroep dat betrekking heeft op het
binnensmokkelen van drugs in de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring in Curaçao
(nr. 25), betreft een gevangenisbewaarder die eerder verdacht werd van het meewerken aan
een ontvluchting uit de strafinrichting.123
Eén van de andere petty corruptiezaken betreft niet zozeer een actieve deelname aan
drugshandel, als wel het nalaten om op te treden. Het gaat om een politieman te Curaçao
(nr. 26) die werd aangehouden wegens overtreding van de Opiumlandsverordening.
Deze politiebeambte woonde samen met een vrouw die er een extravagant en kostbaar
levenspatroon op nahield, zonder dat hij vraagtekens stelde bij de herkomst van de
middelen. Zij was reeds eerder veroordeeld voor drugshandel.124
Tot slot zijn er twee gevallen van petty corruptie die betrekking hebben op het ontduiken van
invoerheffingen en die zich afspeelden in Curaçao. Douaniers lieten goederen door zonder de
juiste procedure te volgen. Een zaak speelde in de Freezone (nr. 27). De douanier liet op een
dag 31 dozen met schoenen, kleding en gordijnen zonder betaling van invoerrechten door.125
De andere zaak speelde op luchthaven Hato (nr. 28): Een douaneambtenaar in de functie van
Hoofdkommies, werkzaam bij het team passagiersafhandeling op de luchthaven Hato, neemt
in de periode januari 2004 tot en met mei 2007 (samen met zijn teamleider) meermalen een
gift aan van een zakenman die wekelijks goederen uit Amerika importeert. Het ging om 100
à 200 Antilliaanse gulden per keer. Door deze giften liet hij de afhandeling van de goederen
soepeler verlopen en maakte hij het mogelijk dat de zakenman eerder over zijn goederen kon
beschikken. Bovendien werd de omvang van de invoer door middel van valse facturen en
onjuiste aangiften bewust laag gehouden, waardoor minder invoerrechten werden betaald.126
Voor zover in dit onderzoek kon worden nagegaan gaat het in de acht beschreven gevallen
van petty corruptie veelal om transacties met een tegenprestatie van enkele honderden tot
duizenden Antilliaanse of Arubaanse gulden. In alle gevallen had de publieke ambtsdrager
121 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: H 69/09. Datum uitspraak: 4 juni 2009.
122 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: H 113/08. Datum uitspraak: 4 november 2008.
123 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: RvBAz 2004/15. Datum uitspraak: 26 oktober 2005.
124 De Rechtspraak. Zaaknr: RvBAz 2006/32. Datum uitspraak: 18 januari 2007. Geraadpleegd op 25 juli 2015,
van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:ORBANAA:2007:BK3794
125 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: H 192/07. Datum uitspraak: 11 september 2008 en De Rechtspraak.
Zaaknr: H-177/2009. Datum uitspraak: 8 april 2010. Geraadpleegd op 26 juli 2015, van http://deeplink.
rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BM1438
126 De Rechtspraak. Zaaknr: BM1438. Datum uitspraak: 8 april 2010. Geraadpleegd op 25 juli 2015, van http://
deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BM1438
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- bij de immigratiedienst, de politie en in de gevangenis - een controlerende functie. In alle
gevallen was sprake van samenspanning met derden.

5.4.2 Grand corruptie
Van de 26 corruptiezaken zijn er zeven gerubriceerd in de categorie grand corruptie. Ook
op dit niveau betreft het in alle gevallen omkoping.
Tabel 15 Verschijningsvormen grand corruptie
Subcategorieën
corruptie
Favoritisme

Aantal zaken

%

6

23%

Petty

Grand

Political

-

6

Omkoping

20

77%

8

7

5

Totaal

26

100%

8

7

11

In drie zaken is sprake van betrokkenheid bij drugshandel, in één geval van betrokkenheid
bij vermogens- en geweldscriminaliteit en in één geval van betrokkenheid bij
mensensmokkel; in een ander geval betreft het een leidinggevende die zich wil laten
betalen voor het verstrekken van een bouwvergunning en in de andere zaak is sprake van
belangenverstrengeling bij de inhuur van derden. Het betreft óf publieke ambtsdragers in
hoge functies, óf de ernst van de onregelmatigheden is van dien aard dat in dit onderzoek
besloten is de zaak te beschouwen als grand corruptie.
Omkoping (grand corruptie)
Grand corruptie
Omkoping
Zaaknummer

Organisatie

29

Politie – Boka Kachozaak

30

Politie – Luchthaven Hato

31

Politie

32

Douane – Luchthaven Hato

33

Politie – Immigratiedienst Luchthaven Hato

34

Afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

35

Stichting Lotto pa Deporte

De Boka Kachozaak (nr. 29) is een voorbeeld van grand corruptie, niet vanwege de
betrokkenheid van publieke ambtsdragers in hoge functies, maar vanwege de ernst van
de zaak. ‘Boka Kacho’ legde de betrokkenheid van twee politiefunctionarissen en een
ex-politieman bloot bij uiteenlopende vormen van criminaliteit – zoals het plegen van
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overvallen, ripdeals en afpersing - waarbij geweld niet werd geschuwd. Zij zouden dit
doen in opdracht van de toenmalige eigenaar van het Curaçaose bordeel Campo Alegre.
In februari 1999 werden bij Boka Kacho aan de zuidelijke kustlijn van Curaçao de lijken
gevonden van twee met kogels doorzeefde Venezolanen, gedood met een automatisch
wapen. De moorden waren drugsgerelateerd en het werk van een criminele groepering
die werd geleid door twee politiebeambten en een ex-politieman van het Korps Politie
Nederlandse Antillen (KPNA) te Curaçao. De criminele groepering had zich ook schuldig
gemaakt aan overvallen (waaronder op de geldkoerier van Campo Alegre), ripdeals en
afpersing met behulp van vervalste rechterlijke documenten, waarvoor was gezorgd door
de vriendin (tevens een politiefunctionaris) van een van de politiebeambten die werkzaam
was op het parket. Daarnaast hadden de twee politiefunctionarissen brand gesticht in het
gebouw van het Recherche Samenwerkingsteam te Curaçao. Ze tikten een raam in, goten
twee jerrycans kerosine naar binnen en staken het aan (Tielkemeijer, 2010).
In de categorie grand corruptie speelt een van de drugssmokkelzaken zich af op
de luchthaven Hato te Curaçao (nr. 30), waar de politie, douane en de koninklijke
marechaussee in een samenwerkingsverband belast waren met de pre-flight-controles,
de zogenaamde 100 procentscontroles127 van vertrekkende passagiers naar Schiphol op
luchthaven Hato te Curaçao. Het ging om smokkel van drugs in of op het lichaam of in de
bagage. Na de instelling van dit zogeheten Hato-team in 2002, werd douanepersoneel op
Hato aanvankelijk bedreigd door drugshandelaren. Gaandeweg boekte het team succes en
werden steeds vaker koeriers tegengehouden (Weenink et al., 2009, p. 116-118). Het was
dan ook een morele klap voor het Hato-team toen in 2005 het hoofd, een politiebeambte,
werd aangehouden op verdenking van het aannemen van steekpenningen om drugskoeriers
door te laten.
Een geïnterviewde justitiefunctionaris zegt hierover:
“Dit speelde in een hele moeilijke periode (2004 – 2007). Veel patserig gedrag,
veel intimidatie. De politie werd op de luchthaven geplaatst omdat de douane werd
bedreigd. Het hoofd van het Hato-team had niet de volwaardige politieopleiding
gevolgd, maar was omhoog geklommen. Hij werd daar neergezet met vijf of zes
hulpagenten. Jonge meisjes en jongens die kwetsbaar waren. Er werd van alles
gedaan om zicht te krijgen op het functioneren van dat team. Heel moeilijk, heel
ondoorzichtig.”
127 Deze controles werden gedaan op vluchten van Curaçao naar Nederland waar een hoge kans op bolletjeslikkers
is. De Hoge Raad maakte in 2007 een eind aan deze controles, waarbij reizigers ‘in de lichaamsholtes’ bevoeld
worden.
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De tweede grand corruptie drugszaak speelt zich af te Bonaire. Een hoofdagent, in de
functie van Chef Bureau Narcotica en Vuurwapenbestrijdingsdienst (nr. 31), werd verdacht
van tal van onregelmatigheden. Er waren meldingen dat hij geweigerd zou hebben een
hoofdinspecteur opdracht te geven een getuige te horen; ook zou hij geweigerd hebben om
relevante strafbare feiten in een proces-verbaal op te nemen. Verder zou de chef nagelaten
hebben om huiszoeking te doen. Daarnaast zou hij niet in processen-verbaal hebben
vastgelegd of verbeurdverklaarde drugs en vuurwapens waren vernietigd. En ten slotte
waren er meldingen dat hij de drugs achteroverdrukte en jonge meisjes ronselde om deze
naar Nederland te smokkelen.128
Bij de derde drugsgerelateerde zaak is een douanier betrokken. Hier betreft het evenmin
een functionaris in een hoge positie; maar deze douanier maakte deel uit van een criminele
organisatie die zich op grote schaal bezighield met de grensoverschrijdende handel in
verdovende middelen van Curaçao naar Nederland (nr. 32). De rol van de douanier was
faciliterend. Hij legde contacten en verstrekte inlichtingen. Door samenspanning lukte het
om wanden van vliegtuigen, waarin zich onder meer stroomkabels bevonden, te openen
en isolatiemateriaal te verwijderen, waarin vervolgens drugs werden verborgen. 129. Dat de
veiligheid van passagiers hiermee op het spel werd gezet, onderstreept de ernst van deze
zaak.
In een ander geval van grand corruptie faciliteert een immigratieambtenaar op luchthaven
Hato een mensensmokkelnetwerk (nr. 33). Dit netwerk hielp Dominicaanse vrouwen om
zonder visum Curaçao binnen te komen om vervolgens in de prostitutie te gaan werken. De
vrouwen kregen in de Dominicaanse Republiek instructies bij welke immigratieambtenaar
te Curaçao zij in de rij moesten gaan staan, namelijk bij de enige immigratieambtenaar met
een neusring. Eenmaal aangekomen in Curaçao en in de rij bij de aangewezen ambtenaar
gaven zij hun paspoorten af en kregen zij het verzoek om de ambtenaar te volgen die hen
via een restricted area begeleidde naar de achterkant van de immigratiebalies en vervolgens
naar buiten. De douane werd hiermee gepasseerd. Buiten werden de vrouwen opgevangen
door de bordeelhouder die hen naar zijn seksclub bracht. De vrouw van de bordeelhouder,
eveneens van Dominicaanse afkomst, had een bemiddelende rol in het ronselen van vrouwen
in het land van herkomst en het begeleiden van de vrouwen naar Curaçao. 130
Een andere grand corruptie omkopingszaak zaak speelde in de bouwwereld in Sint
Maarten en betreft een hoge ambtenaar van Openbare Werken, werkzaam bij de Afdeling
128 De Rechtspraak. Zaaknr. RvBAz 2006/52. Datum uitspraak: 21 juni 2007. Geraadpleegd op 25 juli 2015, van
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:ORBANAA:2007:BK2988&keyword=BK2988
129 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: H -3/12. Datum uitspraak: 15 maart 2012.
130 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: H 7/2009. Datum uitspraak: 5 februari 2009.
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Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (nr. 34). De betrokken ambtenaar
probeerde geld te krijgen van een bedrijf, in ruil voor een bouwvergunning.131
De laatste zaak in de grand corruptie categorie speelde zich af bij Fundacion Lotto pa Deporte
(FLPD) (nr. 35), de sportlotto te Aruba. Het betreft hier een stichting met een publiek doel.
Met de opbrengsten worden onder meer sportactiviteiten georganiseerd. De directeur huurde
een bevriende aannemer in en de marketing werd uitbesteed aan de broer van de directeur.
Er werden cheques met hoge bedragen uitgeschreven en onregelmatigheden gepleegd met
geldleningen, de inkoop van goederen en diensten, donaties en uitkeringen, personeel,
reis- en representatiekosten (Ernst & Young, 2010; Weenink et al., 2011, p. 191-193).
Samenvattend is in vier van de grand corruptiezaken sprake van een publieke ambtsdrager
in een hoge functie. In drie gevallen bekleedt de publieke ambtsdrager geen hoge functie
maar is de ernst van de zaak dusdanig – overvallen en afpersing, vermeende betrokkenheid
bij moord, grootschalige drugshandel en mensensmokkel – dat om die reden de zaken zijn
gerubriceerd als grand corruptie.

5.4.3 Political corruptie
Van de 26 corruptiezaken zijn er elf ingedeeld op het niveau van political corruptie. Het
betreft in zes gevallen favoritisme; in vijf gevallen gaat het om omkoping.
Tabel 16 Verschijningsvormen political corruptie
Subcategorieën
corruptie
Favoritisme

Aantal zaken

%

6

23%

Petty

Grand

Political
6

Omkoping

20

77%

8

7

5

Totaal

26

100%

8

7

11

Het gaat bij political corruptie om - politiek benoemde - publieke ambtsdragers die misbruik
maken van hun (politieke) beslissingsbevoegdheid. Allereerst worden de gevallen van
favoritisme beschreven.

131 De Rechtspraak. LJN: BM8128, Uitspraak: 25 mei 2010. Geraadpleegd op 26 juli 2015, van http://deeplink.
rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BM8128
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Favoritisme (political corruptie)
Political corruptie
Favoritisme
Zaaknummer

Organisatie

36

Ministerie van Financiën

37

Directie Infrastructuur & Planning

38

Aruba Tourism Authority

39

Overheids-nv Selikor

40

Ministerie van Toerisme & Transport

41

Ministerie van Economische zaken, Communicatie, Energie & Milieu

Vijf van de zes gevallen van favoritisme spelen zich af in Aruba. De zaken gaan over
onrechtmatige benoemingen, bevorderingen en betalingen bij drie overheidsdiensten
en drie overheids-nv’s. In vijf van de zes zaken was bij een benoeming onvoldoende
sprake van transparantie in de selectieprocedure en ontbrak het aan onderzoek naar de
geschiktheid van de kandidaat. In één geval benoemt een minister van Financiën zonder
begrotingsdekking een bode op een niet-bestaande functie bij de Directie Financiën in
Aruba (nr. 36).132 Ook in Aruba wordt een directeur Infrastructuur en Planning benoemd
terwijl onvoldoende is gemotiveerd dat de persoon aan de eisen voldoet en de functie
bovendien niet in diens ambtelijke loopbaan past (nr. 37).133 Een ander geval betreft de
herbenoeming van een financieel directeur - kort voor een bestuurswisseling - bij de
overheidsdienst Aruba Tourism Authority (ATA) (nr. 38).134 In deze laatste zaak komt in
dezelfde maand als de Statenverkiezingen, zeven maanden vóór het overeengekomen einde
van de bestaande overeenkomst op voorstel van de minister van Transport en Toerisme een
nieuwe overeenkomst tot stand met de financieel directeur van de ATA. Er bestaat geen
noodzaak voor een nieuwe overeenkomst, in zoverre dat zij betrekking had op dezelfde
functie als de eerdere overeenkomst, en grotendeels gelijkluidend was, met uitzondering
van de salariëring en de periode waarvoor de nieuwe overeenkomst werd aangegaan. Het
nieuwe maandelijkse salaris bedraagt 9.790 Arubaanse guldens met een maandelijkse
toelage van 2.447,50 Arubaanse guldens (plus toelagen voor representatiekosten, gebruik
van een auto en een telefoon). Dit salaris ligt hoger dan dat van de algemeen directeur van
ATA en is ook meer dan dat van een minister. Evenmin zijn in een open sollicitatieprocedure

132 De Rechtspraak. Zaaknr: KG 2/02-H-304A/02. Datum uitspraak: 16 september 2003. Geraadpleegd op 4
augustus 2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2003:BQ0649
133 De Rechtspraak. Zaaknr: 253HLAR 25/08. Datum uitspraak: 20 november 2008. Geraadpleegd op 26 juli 2015,
van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2008:BH0240
134 De Rechtspraak. Zaaknr: GHIS 2011/49701. Datum uitspraak: 20 november 2012. Geraadpleegd op 29 juli
2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHACMB:2012:BY5788.
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derden in de gelegenheid gesteld om mee te dingen naar invulling van de desbetreffende
functie.135
In twee zaken betreft het benoemingen bij overheids-nv’s, één in Aruba en één in Curaçao.
In Aruba benoemt de minister van Toerisme en Transport bij het publieke transportbedrijf
Arubus een beleidsadviseur (nr. 40). In Curaçao betreft het de aanstelling van een
adjunct-directeur bij het vuilnisophaal- en verwerkingsbedrijf Selikor (nr. 39).136 Voor
beide functies geldt dat ze niet eerder bestonden en dat geen sprake is geweest van een
open sollicitatieprocedure of überhaupt een inhoudelijke sollicitatieprocedure, bestaande
uit sollicitatiegesprekken of een assessment. In het vonnis over de benoeming van de
beleidsadviseur bij Arubus te Aruba staat:
Het arbeidscontract en de daarin opgenomen afvloeiingsregeling in de benoeming
van de beleidsadviseur bij Arubus is uiterst voordelig voor de betrokkene en uiterst
nadelig voor Arubus. De totale beloning is gezien de aard van de functie relatief
hoog. Op grond van de overeenkomst diende Arubus tot aan het pensioen van de
betrokkene een inkomen ter hoogte van het inkomen van een Statenlid te betalen,
ongeacht of de persoon hiervoor werkzaamheden zou verrichten. Het bedrag was
berekend op 2.219.200 Arubaanse gulden. 137
De zesde zaak in deze categorie wijkt af van deze favoritisme-zaken. In dit geval is
eerder sprake van ‘een groot gebaar’ dan van individuele bevoordeling. De minister
van Economische zaken, Communicatie, Energie & Milieu te Aruba tekent in strijd met
de comptabiliteitsverordening een akkoord met een vakbond om alsnog achterstallige
indexeringsgelden uit te betalen aan werknemers van de overheids-nv, het Water- en
Energiebedrijf (WEB) te Aruba, voor een bedrag van ruim 677.000 Arubaanse gulden
(nr. 41). De gelden worden ook uitbetaald. De minister was volgens de regels voor beheer
en verantwoording van de gelden van het land, niet bevoegd dit te doen.138
Alle zes favoritisme-zaken worden beschouwd als vormen van political corruptie. In alle
gevallen betreft het een politiek benoemde publieke ambtsdrager die (politieke) relaties
voortrekt of bevoordeelt.

135 Ibid.
136 De Rechtspraak. Zaaknr: AR 1215/07-H-505/09. Datum uitspraak: 10 augustus 2010. Geraadpleegd op 30 juli
2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BN4479
137 De Rechtspraak. Zaaknr: EJ-2240/10-H-134/11. Datum uitspraak: 17 januari 2012. Geraadpleegd op 29 juli
2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHACMB:2012:BY09
138 De Rechtspraak. Zaaknr: AR 3132/2005-H-311/09LJN. Datum uitspraak: 21 september 2010. Geraadpleegd
op 3 juli 2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BO3018
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Omkoping (political corruptie)
Political corruptie
Omkoping
Zaaknummer

Organisatie

42

Overheids-nv Curaçao International Airport (Curinta)

43

Overheids-nv Post

44

Ministerie van Financiën / Fondo Desaroyo Nobo

45

Eilandgebied (Zambezi)

46

Bestuurscollege

De vijf political omkopingszaken spelen in twee gevallen bij een overheids-nv en in
drie gevallen bij de ministerraad, het bestuurscollege en de eilandraad. Het zijn gevallen
waarbij ondernemingen bevoordeeld worden bij het verkrijgen van vergunningen en
aanbestedingen. Er is sprake van ongeoorloofde ruilrelaties tussen ministers, gedeputeerden,
commissarissen, hoofden van dienst en private partijen. Het gaat om relatief grote
betalingen aan publieke ambtsdragers die de comptabiliteitsverordening op het gebied van
aanbestedingsregels en begrotingsvoorschriften overschrijden.
De wijze van omkoping varieert: publieke ambtsdragers geven vooraf vertrouwelijke
informatie door aan bepaalde marktpartijen waardoor die een voorsprong hebben in de
aanbesteding; slechts een beperkt aantal marktpartijen krijgt de kans om in te schrijven
voor een aanbesteding; offertes worden opgesplitst om onder openbare aanbesteding uit te
komen. Het land wordt opgelicht met valse offertes en dito aanbestedingsprocedures. Er
wordt valsheid in geschrifte gepleegd met de processen-verbaal van aanbesteding en de
brieven en aanvraagformulieren bestemd voor het ministerie van Financiën. Afwijkingen
van de comptabiliteits- en begrotingsvoorschriften worden achteraf geregeld, nadat
contracten zijn toegewezen (Weenink et al., 2011). Ambtenaren worden omgekocht of
krijgen op een andere manier te horen dat zij beter kunnen zwijgen.
Vier van de vijf gevallen in de subcategorie political omkoping spelen zich af in de
bouwwereld. Er worden steekpenningen betaald om bouwvergunningen en -opdrachten
te krijgen. De bouwfraudezaak die zich begin deze eeuw in Curaçao afspeelt en in de
media bekend wordt als de Curintazaak139(nr. 42), kan beschouwd worden als één van
de grootste publieke fraude- en corruptiezaken in de geschiedenis van Curaçao. Omdat
voor een deel dezelfde publieke ambtsdragers betrokken zijn wordt door de opsporings- en
vervolgingsinstanties de zaak samengevoegd met de ‘zaak Post’ (nr. 43). De grootte van de
zaak wordt niet zozeer bepaald door de bedragen die er mee gemoeid zijn, als wel door het
139 Curinta NV is een overheids-nv belast met het operationele management van de Curaçao Airport Holding, die
eigenaar is van de luchthaven.
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aantal betrokken publieke ambtsdragers en het niveau waarop de zaak zich afspeelt. Er zijn
in totaal 18 plegers onder wie politici van verschillende partijen, waaronder verschillende
gedeputeerden en een minister. De politici hebben vanuit hun functie een relatie met de
bouwwereld.
Het gaat in de Curintazaak niet alleen om steekpenningen die zijn betaald door een
bouwbedrijf in het kader van een aanbesteding van een bouwproject op luchthaven Hato,
maar ook om verdiensten die de publieke ambtsdragers verkrijgen door bevoordeling
van eigen bedrijven bij de aanbesteding. Als onderdeel van de vernieuwing van de
luchthaven werd begonnen met de aanleg van nieuwe toevoerwegen, het zogeheten project
‘voorrijwegen Hato’. De opdracht werd voor 7,2 miljoen Antilliaanse gulden gegund aan
een Curaçaos bouwbedrijf dat in de twee jaar daaraan voorafgaand steekpenningen had
betaald aan politici en politieke partijen. De directeur van het bouwbedrijf verklaarde niet
alleen steekpenningen te hebben betaald aan politici van verschillende partijen in Curaçao,
maar ook aan politici in Bonaire140, zo blijkt uit het proces-verbaal. Door de Raad van
Commissarissen van overheids-nv Curinta werd een bouwcommissie in het leven geroepen
waarmee nog voordat de Raad van Commissarissen de doelstelling van de bouwcommissie
had vastgesteld een overeenkomst met de leden van die commissie werd getekend. Voor
de directievoering van het project werd het eenmanskantoor Progressive Design opgericht
en gecontracteerd voor 800.000 Antilliaanse gulden, ofwel 10% van de aanneemsom,
terwijl 4% gebruikelijk was. Hoewel het kantoor niet op de naam van de voorzitter van de
bouwcommissie stond, werd Progressive Design gebruikt als dekmantel door de voorzitter
en was het feitelijk zijn kantoor. Na opheffing van de bouwcommissie werden de leden
nog doorbetaald terwijl de met hen gesloten overeenkomst al was verlopen en er ook geen
activiteiten waren verricht (Amigoe, 19 augustus 2003).
In de Curintazaak worden onder meer steekpenningen aangenomen door de gedeputeerde
Openbare Werken van het eilandgebied. In een bespreking over projecten die het
eilandgebied Curaçao zal uitgeven, maakt de gedeputeerde een afspraak met de directeur
van een bouwbedrijf over zogenaamde ‘acquisitiekosten’. Aan de gedeputeerde wordt
150.000 Antilliaanse gulden toegezegd voor het toespelen van projecten.141
In de Postbankzaak (nr. 43) betreft het een gedeputeerde van het Bureau Domeinbeheer
en Dienst Openbare Werken en Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van
het Eilandgebied Curaçao. De gedeputeerde was tevens politiek leider van een landelijke
140 De voormalig directeur van aannemingsbedrijf De Antillen NV, Lutgendorff, verklaarde dat UPB-leider
Ramonsito Booi werd betaald.
141 De Rechtspraak. Zaaknr: 03036/04 A. Datum uitspraak: 27 september 2005. Geraadpleegd op 18 september
2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2005:AT832
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politieke partij; de andere plegers waren adviseur van die politieke partij en minister van
Verkeer en Vervoer (tevens lid van dezelfde politieke partij). De gedeputeerde gunde
een stuk grond aan twee projectontwikkelaars, die in ruil daarvoor het partijgebouw van
de politieke partij financierden. De tegenprestatie aan de projectontwikkelaars was het
bespoedigen en gunnen van een vergunning en (versneld) uitgeven van een stuk grond
gelegen aan de Caracasbaai. Daarnaast werd door betrokken publieke ambtsdragers, in
het kader van de privatisering van de overheids-nv Post Nederlandse Antillen een ton
aan Antilliaanse gulden aangenomen aan steekpenningen. De rechter betitelt de zaak als
‘rechtstreeks graaien’. De toenmalige minister van Verkeer en Vervoer tekende - tegen de
comptabiliteitsvoorschriften in - een contract met Basia Winkel Corporation.142
In Aruba start in 2002 de zogeheten Fondozaak (nr. 44) die zal duren tot 2008. Het betreft
hier het project Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas, dat onderdeel uitmaakt van het
Sasakiplan. Dit grote ontwikkelingsplan is gericht op de vernieuwing van San Nicolas,
het oostelijk deel van Aruba. Volgens de Arubaanse Rekenkamer (2004) was 25 miljoen
Arubaanse gulden tegen de comptabiliteitsvoorschriften in gestort in een Sasakifonds.
Hierop volgde een groot onderzoek tegen zeventien ambtenaren, politici en aannemers.
Vastgesteld werd dat in de periode 1999-2001 door onder meer de minister van Financiën
steekpenningen waren aangenomen van bedrijven in ruil voor opdrachten voor bouw- en
onderhoudsprojecten in het kader van het project.143 Een openbare aanbesteding is niet
gehouden, en de vereiste ministeriële beschikking ontbrak. In een groot aantal gevallen
werd steeds dezelfde (combinatie van) aannemers ingezet. Daarnaast werd door ambtenaren
en aannemers valsheid in geschrifte gepleegd (Weenink et al., 2011, pp. 139-141).144
In de zogeheten Zambezi-zaak (nr. 45) spelen twee prominente politici van Bonaire,
Booi en El Hage een rol. De Zambezi-zaak kwam voort uit de Fijizaak, een omvangrijk
witwasonderzoek. Het Zambezi-onderzoek resulteerde in acht dossiers: vijf over
onroerendgoed-/investeringsprojecten, twee over moratoria, en een over andere issues.
In het geval van de ene politicus stelde het Openbaar Ministerie dat hij zich als ambtenaar
in de periode van juni 2004 tot en met februari 2006 had laten omkopen om te bevorderen
dat een eerdere overeenkomst uit april 2004 tussen het Eilandgebied Bonaire en een
stichting werd nagekomen, al dan niet door tussenkomst van bepaalde overheids-nv’s
(Bonaire Holding Maatschappij NV en/of Bonaire Overheidsgebouwen NV). Hiermee
142 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: onbekend. Datum uitspraak: 16 juli 2004.
143 Databank Openbaar MInisterie. Zaaknr. 322/05. Datum uitspraak: 11 maart 2008 en De Rechtspraak. Zaaknr:
AR 3132/2005-H-311/09. Datum uitspraak: 21 september 2010. Geraadpleegd op 18 juli 2015, van http://
deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BO3018
144 De Rechtspraak. Zaaknr: AR 1794/04. Datum uitspraak: 19 mei 2009. Geraadpleegd op 18 juli 2015, van
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2009:BI6231

163

Hoofdstuk 5

zou het Eilandgebied Bonaire het erfpachtrecht van de stichting overnemen voor
2.250.000 Antilliaanse gulden. Daarnaast stelde het Openbaar Ministerie dat de publieke
ambtsdrager zich tussen april 2006 en december 2007 of in augustus 2011 als ambtenaar
had laten omkopen om te bevorderen dat aan het Eilandgebied behorende erfpachtrechten
aan een Besloten Vennootschap zouden worden gegund. De tegenprestatie bestond
uit een voorkeursbehandeling van het bedrijf ten opzichte van andere gegadigden, én
bespoediging van het proces van de beoogde ontwikkeling van een resort/hotelcomplex,
inclusief verstrekking van de benodigde vergunningen en/of toestemmingen zoals
bouwvergunningen en wijzigingen van het bestemmingsplan.145
Over de andere politicus te Bonaire stelde het Openbaar Ministerie dat deze zich van juli
2007 tot en met oktober 2009 als ambtenaar had laten omkopen om te bevorderen en er aan
mee te werken dat een bepaald bedrijf een vestigingsvergunning en directievergunningen
zou krijgen terwijl er toen een moratorium gold voor de bouwsector waartoe het bedrijf
behoorde.146
Een zaak die zich in Sint Maarten heeft afgespeeld heeft niet zozeer betrekking op de
bouwwereld als wel op de inrichting van een te bouwen gebouw. Een gedeputeerde
van Arbeid, Jeugd en Cultuur uit het Bestuurscollege van Sint Maarten (nr. 46) maakte
zich tweemaal schuldig aan ambtelijke omkoping.147 De gedeputeerde en zijn assistent
accepteerden vliegtickets naar Canada van de Canadese fabrikant Bemal Enterprises
NV. In ruil voor de steekpenningen mocht de fabrikant de meubelinrichting verzorgen
van het nog te bouwen gouvernementsgebouw. De tegenprestatie omvatte tevens een
voorkeursbehandeling bij toekomstige aanbestedingen voor dit gebouw. De andere gift die
hij als gedeputeerde aannam is een cheque van 6.000 US-dollar van Bargains Unlimited
NV, ten gunste van Culture Club Foundation, waarvan hij voorzitter was. De tegenprestatie
bestond uit stimulering van de toewijzing van werkvergunningen die Bargains Unlimited
NV had aangevraagd.
Wat valt samenvattend op aan de politieke omkopingszaken? Op de eerste plaats is
dat de complexiteit. Het zijn over het algemeen zaken waar een langdurig en intensief
politieonderzoek aan ten grondslag ligt met vaak een doorlooptijd van meerdere jaren. De
complexiteit van de onderzoeken vereist tegelijk kennis van het rechtspersonenrecht, de
comptabiliteitswetgeving en de begrotingsvoorschriften.

145 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: onbekend. Datum uitspraak: 15 april 2014.
146 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: onbekend. Datum uitspraak: 15 april 2014.
147 De Rechtspraak. LJN: BL5009. Datum uitspraak: 11 februari 2010. Geraadpleegd op 3 augustus 2015, van
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BL5009
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Een tweede opvallend kenmerk van de politieke omkopingszaken zijn de bedragen die er
mee gemoeid zijn, in een aantal gevallen gaat het om miljoenen Antilliaanse of Arubaanse
guldens of US-dollars die niet verantwoord kunnen worden. In sommige gevallen wordt een
constructie met rechtspersonen opgezet waardoor het lastig is het spoor van de geldstroom
te volgen. In andere gevallen is die moeite niet genomen en is rechtstreeks betaald aan
een rechtspersoon die op naam staat van de publieke ambtsdrager zélf of op die van zijn
levenspartner, en/of die gevestigd is op diens verblijfsadres.
Tenslotte valt op dat de politieke omkopingszaken door de betrokkenheid van
hooggeplaatsten (ministers en gedeputeerden) zich kenmerken door veel (negatieve)
publiciteit, zowel nationaal als internationaal. Doordat de zaken een doorlooptijd hebben
van meerdere jaren worden in de berichtgeving in binnen- en buitenland de eilanden van
het Caribisch deel van het Koninkrijk voor lange tijd geassocieerd met fraude en corruptie.

5.5 D e u i t s p r a a k
Zoals eerder vermeld betreft het merendeel van de (vermeende) fraude en corruptiegevallen
strafzaken (33). De overige zaken zijn civielrechtelijk (10) of bestuursrechtelijk (5)
afgedaan. In twee zaken heeft zowel een strafrechtelijke als een civielrechtelijke behandeling
plaatsgevonden. Dit maakt een totaal aantal van 48 uitspraken in 46 zaken. Niet alle
zaken hebben tot een veroordeling of andere maatregelen geleid. Veertig van de 46 zaken
hebben geleid tot een veroordeling of een aansprakelijkheidsstelling. In twee strafzaken
is in hoger beroep sprake van vrijspraak. In één strafzaak is het Openbaar Ministerie nietontvankelijk verklaard. In twee civiele zaken heeft het Hof de beslissing in hoger beroep
aangehouden en in één bestuursrecht zaak is het in eerste aanleg verleende ontslag in hoger
beroep ingetrokken. In onderstaande paragrafen zijn de strafmaatregelen per rechtsgebied
weergegeven. Volgens respondenten uit de opsporings- en vervolgingspraktijk is het
‘hard kunnen maken’ van de bewijslast in publieke fraude- en corruptiezaken vaak een
hindernis. Dit geldt met name voor political fraude- en corruptiezaken, aangezien die
zich meestal afspelen in een politiek en publicitair woelige context. Voor de geselecteerde
hogerberoepszaken geldt dat in een groot aantal gevallen meerdere strafbare feiten ten laste
zijn gelegd, om de kans op strafvervolging te vergroten. Dat deze aanpak vruchten heeft
afgeworpen, blijkt uit de gerechtelijke uitspraken. Hoewel in een groot deel van de zaken
sprake is van (partiële) vrijspraak, hetgeen niet ongebruikelijk is voor fraude en corruptie
(Huberts & Nelen, 2005, p. 197), hebben veruit de meeste zaken tot een strafmaatregel
geleid.
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5.5.1 Strafrechtelijke uitspraken
Tabel 17 Gerechtelijke uitspraken strafzaken in hoger beroep (vermeende) publieke fraude en
corruptie over de periode 2000-2015
Rechtsgebied Aantal (Voorwaardelijke) Taakstraf
(Tijdelijke)
Boete Vrijspraak
NietZaken gevangenisstraf
ambtsuitzetting
ontvankelijk
Straf

33

30

12

9

9

2

1

In twee van de 33 strafzaken was sprake van vrijspraak, te weten in de Embargozaak (nr.
8, Dienst Burgerlijke Stand Curaçao, Kranchi) en in de vermeende drugssmokkelzaak
met het hoofd van het Hato-team (nr. 30). In de Embargozaak werden zeven van de
negen betrokken ambtenaren van Kranchi veroordeeld in eerste aanleg. Eén van hen
tekende hoger beroep aan. Omdat van deze pleger niet kon worden aangetoond dat zij
stortingsbewijzen had voorzien van reeds gebruikte zegels werd zij vrijgesproken. Het
voormalig hoofd van het Hato-team was in eerste aanleg tot zeven jaar veroordeeld voor
het aannemen van steekpenningen en het doorlaten van drugskoeriers, maar in tweede
aanleg bleek hiervoor toch onvoldoende bewijs te zijn. Belangrijke getuigen hadden zich
in hoger beroep teruggetrokken.
In de Zambezizaak in Bonaire (nr. 45) twijfelt de rechter niet per se aan de gepleegde
publieke fraude en/of corruptie, maar werd het Openbaar Ministerie niet ontvangen in de
vervolging van de twee politici voor ambtelijke corruptie. Er werd dus geen proces gevoerd.
De rechter kwam tot dit besluit omdat zij van mening was dat het Openbaar Ministerie met
de vervolging van de twee politici de grenzen had overschreden van een eerder bevel van
het Hof (procedure volgens artikel 15 uit het Wetboek van Strafvordering).
In 30 van het totaal aantal strafzaken (33) is een (voorwaardelijke) gevangenisstraf
opgelegd. In het merendeel van de strafzaken is de duur van de (voorwaardelijke)
gevangenisstraf enkele maanden tot zo’n twee jaar. Opvallend is dat hierbij geen opvallende
verschillen te constateren zijn tussen de uitspraken in de petty, grand en political fraude- en
corruptiezaken.
Van alle zaken was de zwaarste straf, zestien jaar voorwaardelijke gevangenisstraf,
uitgesproken tegen een ambtenaar van politie in de Boka Kacho-zaak (nr. 29). De zaak is
gerubriceerd onder grand corruptie. De een-na-hoogste straf - vier jaar onvoorwaardelijke
gevangenisstraf en acht jaar ambtsuitzetting – is opgelegd in een zaak die in dit onderzoek
is gerubriceerd onder petty fraude (nr. 5). Het betreft de politiebeambte van het Zero
Tolerance Team die samen met zijn oom met gebruik van geweld één ton Antilliaanse
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gulden meenam uit een Chinese minimarket. Waarschijnlijk heeft, zowel in de Boka
Kacho-zaak als in de zaak met de ambtenaar van politie van het Zero Tolerance Team, het
geweldsaspect bijgedragen aan de zwaarte van de straf.
De hoogst opgelegde straf voor alleen fraude en corruptie is drie en een half jaar
onvoorwaardelijk. De pleger speelde een belangrijke rol in de fraude- en corruptiezaken
met drie overheids-nv’s (Girobank, Curinta en Post) In de praktijk verblijft hij echter een
aanzienlijk deel van zijn gevangenisstraf in het ziekenhuis en wordt hij om medische
redenen eerder op vrije voeten gesteld.
De laagste gevangenisstraf - drie maanden waarvan twee maanden en 23 dagen
voorwaardelijk - werd uitgesproken tegen de douanier te Curaçao die goederen doorliet
zonder de van toepassing zijnde invoerrechten te heffen. De gevangenisstraf die in deze
zaak werd uitgesproken gaat wel gepaard met een boete van 5000 Antilliaanse gulden.
In een groot deel van de strafzaken was sprake van een combinatie van een (voorwaardelijke)
gevangenisstraf en/of een taakstraf (in twaalf zaken), en/of een boete (in zes zaken) en/of
een tijdelijke ambtsuitzetting (in negen zaken). De taakstraffen varieerden van 160 tot 240
uur. De laagste boetemaatregel bedroeg 5.000 en de hoogste 20.000 Antilliaanse gulden.
Wanneer was bepaald dat de publieke ambtsdrager zijn publieke ambt tijdelijk niet mocht
vervullen, ging het om periodes van drie, vijf en acht jaar.

5.5.2 Civielrechtelijke uitspraken
Tabel 18 Gerechtelijke uitspraken civiele zaken in hoger beroep (vermeende) publieke fraude en
corruptie over de periode 2000-2015
Rechtsgebied

Zaken

Ontslag op
staande voet

Terugvordering
Schade

Vernietiging
overeenkomst

Hof houdt beslissing
aan

Civiel

10

2

2

4

2

In vier van de tien civiele zaken wordt de (politieke) benoeming teruggedraaid; in twee
zaken wordt de geleden schade teruggevorderd; in twee zaken volgt ontslag op staande
voet en in twee zaken houdt het Hof de beslissing in hoger beroep aan. De partijen worden
opgeroepen om eisen nader te onderbouwen.
In de vier zaken waarin de benoeming werd teruggedraaid, werd de (arbeids)overeenkomst
nietig verklaard. In de zaak van de herbenoeming van de financieel directeur bij de
overheidsdienst Aruba Tourism Authority (nr. 38), oordeelde de rechter als volgt:
(…) met het gevoerde ‘afscheidsbeleid’ (vlak voor een bestuurswisseling) worden
inhoudelijk twijfelachtige of onvoldoende voorbereide besluiten genomen of
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toezeggingen gedaan, met als kenbaar motief het volgende bestuur, waarvan men
aanneemt dat dit anders zou beslissen, voor een ‘fait accompli’ te stellen met de
consequenties van dien voor de schaarse openbare goederen en middelen. Dit is een
misstand die zich met enige regelmaat voordoet. Dit afscheidsbeleid is in dit geval
een inbreuk op de fundamentele beginselen van de rechtsorde en het deugdelijk
bestuur (…)148
Het vonnis in de Arubuszaak (nr. 40) is van gelijke strekking.
De praktijk leert (…) dat telkenmale diverse ministers misbruik van hun bevoegdheid
maken door hun (...) begrotingen te overschrijden zonder rekening te houden met de
vereiste toestemming van de minister van Financiën en met veronachtzaming van
de overige regels van de Comptabiliteitsverordening. Deze gang van zaken kan (…)
ingrijpende en wellicht nadelige gevolgen hebben voor ’s Lands financiën indien de
betreffende ministers ongeoorloofd deze praktijk voortzetten.
(…) De redelijkheid staat het toe dat de betrokken minister, die zich schuldig maakt
aan ongeoorloofde overschrijdingen, door de overheid persoonlijk aansprakelijk
wordt gesteld voor de nadelige financiële gevolgen die door zijn toedoen tegenover
derden kunnen ontstaan (..). 149
In twee van de civiele zaken heeft het Hof de geleden schade teruggevorderd. Het Hof
veroordeelde de penningmeester van de Stichting Kinderbescherming (nr. 2) te Curaçao
tot volledige terugbetaling van het ontvreemde bedrag - ruim 70.000 Antilliaanse gulden vermeerderd met de wettelijke rente en de proceskosten van de stichting.150
In de andere zaak, de Arubaanse zaak waarbij de minister van Vervoer en Communicatie
(nr. 41) - tegen de regels in - werknemers van het Water- en Energiebedrijf uitbetaalde,
werd de minister persoonlijk aansprakelijk gesteld en veroordeeld tot terugbetaling van de
ruim zes ton Arubaanse gulden plus rente en incassokosten.
De administratief medewerkster van de stichting gehandicapten in Aruba (nr. 1) werd
wegens verduistering van 50.000 Arubaanse gulden op staande voet ontslagen. Daarnaast
werd zij strafrechtelijk veroordeeld voor vijf maanden voorwaardelijke gevangenisstraf
148 De Rechtspraak. Zaaknummer: GHIS 2011/49701. Datum uitspraak: 20 november 2012. Geraadpleegd op 29
juli 2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHACMB:2012:BY5788
149 De Rechtspraak. LJN: BO3018. Datum uitspraak: 21 september 2010. Geraadpleegd op 2 augustus 2015, van
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BO3018
150 De Rechtspraak. Zaaknr AR-639/08-H-304/09. Datum uitspraak: 8 juni 2010. Geraadpleegd op 26 juli 2015,
van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BN4787
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en 160 uur dienstverlening. Ook de medewerker van overheids-nv Gebe te Sint Maarten
(nr. 4) - die voor zijn eigen bouwbedrijf illegaal stroom aftapte - werd op staande voet
ontslagen. Dat Gebe zijn aanvraag voor een stroomvoorziening traag afhandelde, vormde
voor de rechter geen rechtvaardiging. Er was immers een eenvoudig alternatief voorhanden,
namelijk het huren van een stroomaggregaat. Bij het oordeel speelde mede een rol dat
diefstal van elektriciteit een groot probleem is waartegen Gebe al jarenlang vecht. Onder
die omstandigheden kon volgens de rechter niet worden verwacht dat de werkgever diefstal
door een werknemer door de vingers zou zien.

5.5.3 Bestuursrechtelijke uitspraken
Tabel 19 Gerechtelijke uitspraken bestuursrecht zaken in hoger beroep (vermeende) publieke fraude
en corruptie over de periode 2000-2015
Rechtsgebied

Zaken

Ontslag

Verleend ontslag wordt
ingetrokken

Hoger beroep wordt
ongegrond verklaard

Bestuursrecht
(ambtenarenrecht)

5

3

1

1

In drie van de vijf bestuursrecht zaken werd ontslag verleend; in één zaak werd het in
eerste aanleg verleende ontslag ingetrokken en in de vijfde zaak werd het hoger beroep
ongegrond verklaard.
De ambtenarenrechter uitte zijn ernstige twijfels over de betrouwbaarheid en integriteit
van de directeur van de Directie Scheepvaart en Maritieme Zaken (nr. 14). Hij werd
wegens ongeschiktheid ontslagen. Dit geldt ook voor de gevangenisbewaarder van de
Strafgevangenis en het Huis van Bewaring te Curaçao (nr. 25). Hij werd uiteindelijk
vrijgesproken van de handel in verdovende middelen, maar werd toch ontslagen wegens
ongeschiktheid. De rechter twijfelde ernstig aan zijn betrouwbaarheid en integriteit.
Ook in de zaak met de politiebeambte te Curaçao (nr. 26) was er voldoende bewijs om te
onderbouwen dat de politiebeambte niet over de juiste mentaliteit beschikte om de functie
van ambtenaar van politie uit te voeren. Daarmee was aangetoond dat hij terecht werd
ontslagen in eerste aanleg. Wel werd hij vrijgesproken van betrokkenheid bij drugshandel
en of medeplichtigheid aan de feiten die zijn vriendin had gepleegd.151
Uit het vonnis van de politiebeambte uit Bonaire (nr. 31) blijkt dat de rechter zwaar
tilde aan de nalatigheid van de leiding in de politieorganisatie, zoals een gebrek aan
aansturing, toezicht en controle. De rechter oordeelde dat de betrokkene tekortkomingen
151 De Rechtspraak. Zaaknr: RvBAz 2006/32. Datum uitspraak: 18 januari 2007. Geraadpleegd op 25 juli 2015,
van http://uitspraken.rechtspraak.nl/#zoekverfijn
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in zijn functioneren vertoonde en betrokken was bij onoorbare zaken, maar meende dat
‘de onderlinge samenhang’ moest worden bezien. De politiebeambte zou onvoldoende
zijn aangesproken op zijn functioneren door zijn leidinggevenden. Verder zouden de
aanwijzingen onvoldoende concreet en betrouwbaar zijn, waardoor het eerder verleende
ontslag geen standhield. Het ontslag werd ingetrokken.

Tenslotte meent de rechter in de vijfde en laatste bestuursrecht zaak (nr. 37) dat de
minister van Sociale Zaken en Infrastructuur in Aruba onvoldoende heeft gemotiveerd
dat de benoemde persoon aan de functie-eisen – met name de academische vorming voldeed. Om die reden wordt het door de minister ingestelde hoger beroep ongegrond
verklaard.

5 .6 T e r a f s l u i t i n g
In dit hoofdstuk zijn korte beschrijvingen gegeven van de 46 (vermeende) publieke
fraude- en corruptiezaken die tussen 2000 en 2015 in hoger beroep zijn behandeld door
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba
en Sint Eustatius. De zaken zijn beschreven aan de hand van een typologie die gekozen is
op basis van de literatuur. Van de 46 hogerberoepszaken is het aantal corruptiezaken het
hoogst: 26 corruptiezaken tegenover 20 fraudezaken. Bij de meeste corruptiezaken gaat het
om omkoping (20 zaken), terwijl er bij de meerderheid van de fraudezaken sprake is van
oplichting en valsheid in geschrifte (vijftien zaken).
Samenvattend is op basis van de beschrijving van de verschijningsvormen van de
bestudeerde publieke fraude- en corruptiezaken tabel 20 samengesteld, met het aantal
zaken per fraude- en corruptiecategorie, onderverdeeld naar petty, grand of political fraude
of corruptie.
Zestien (35%) van de 46 zaken zijn geclassificeerd als petty fraude en corruptie: de fraude
of corruptie is gepleegd door een publieke ambtsdrager in een functie op uitvoerend niveau,
veelal in interactie met de burger die toegang probeert te krijgen tot reguliere publieke
middelen. Bij andere zaken op dit niveau gaat het om solistisch handelen van een publieke
ambtsdrager die geld en/of goederen wegneemt, zonder dat sprake is van interactie met
de burger. De bedragen lopen uiteen van enkele honderden Antilliaanse of Arubaanse
guldens tot ruim honderdduizend Antilliaanse guldens bij de diefstal van de gelden van
gedetineerden in de Point Blanche te Sint Maarten.

170

Verschijningsvormen van fraude en corruptie

Tabel 20 Verschijningsvormen totaal aantal hogerberoepszaken (vermeende) publieke fraude en
corruptie
Categorieën

Aantal zaken

Petty

Grand

Political

Fraude
1

Diefstal/verduistering

5

5

-

-

2

Oplichting/valsheid in geschrifte/witwassen

15

3

10

2

Subtotaal

20

Corruptie
3

Favoritisme

6

-

-

6

4

Omkoping

20

8

7

5

Subtotaal

26

Totaal

46

16

17

13

100%

35%

37%

28%

Zeventien (36%) van de 46 zaken zijn geclassificeerd als grand fraude en corruptie,
gepleegd door publieke ambtsdragers in hoge (leidinggevende) posities. Voor zover kon
worden vastgesteld, zijn in het merendeel van de gevallen grote geldbedragen verdwenen,
zoals naar schatting tien miljoen Arubaanse gulden bij het (voormalig) Landslaboratorium
Aruba, en – eveneens naar schatting – 2,1 miljoen Antilliaanse gulden bij het (voormalig)
Landslaboratorium Curaçao.
Ten slotte zijn dertien (30%) van de 46 hogerberoepszaken geclassificeerd als political
fraude en corruptie. Hierbij waren publieke ambtsdragers betrokken, die door de politiek
waren benoemd in een openbare functie. Zoals eerder in dit hoofdstuk is gesteld, zijn over
het algemeen de omkopingszaken op politiek niveau erg complex. Deze zaken hebben
een grote reikwijdte, met meerdere plegers uit zowel de publieke als de private sector.
De zaken hebben een lange doorlooptijd en vragen, zowel wat tijd als expertise betreft,
veel van de opsporings- en vervolgingscapaciteit. De bedragen die verdwenen zijn, of niet
verantwoord kunnen worden, lopen in enkele zaken in de miljoenen, zoals 25 miljoen in de
zaak bij Fondo Desaroyo San Nicolas te Aruba.
Als de grand en de political fraude en corruptiezaken bij elkaar worden opgeteld dan
betekent dit samenvattend dat de plegers in het merendeel van de zaken - in 30 (65%) van
de 46 gevallen - een hoge positie vervulden, met ruime beleids- en beslissingsbevoegdheid.
In 33 gevallen zijn de zaken strafrechtelijk afgehandeld, in tien civielrechtelijk en in
vijf zaken bestuursrechtelijk. Twee zaken zijn zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke
afgehandeld.
In de opgelegde strafmaatregelen zijn geen opvallende verschillen geconstateerd in de
hoogte van de gevangenisstraf, de taakstraf, de opgelegde boete en de periode dat geen
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publiek ambt mag worden uitgevoerd, tussen de gevallen van petty, grand en political
fraude en corruptie.
In twee zaken ging de fraude en corruptie gepaard met geweldgebruik, waardoor er zware
straffen zijn opgelegd (respectievelijk 16 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en vier jaar
onvoorwaardelijk). De zwaarste straf die uitsluitend voor fraude en corruptie is opgelegd
is drie en een half jaar onvoorwaardelijk.
In 30 van de 33 strafzaken is een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, in acht
gevallen (in combinatie met) een taakstraf. In negen gevallen mag tijdelijk het ambt niet
worden uitgevoerd.
De gerechtelijke uitspraken in de tien civiele en in de vijf bestuursrechtzaken zijn
uiteenlopend: het varieert van ontslag op staande voet tot het terugbetalen van ruim zes ton
Arubaanse gulden aan het Land Aruba.
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6.1 I n l e i d i n g
In hoofdstuk 5 is een beeld geschetst van de verschijningsvormen van de (vermeende)
publieke fraude- en corruptiezaken in het Caribische deel van het Koninkrijk, die van 2000
tot 2015 in hoger beroep zijn behandeld door de rechter. In dit hoofdstuk worden op de
eerste plaats de betrokken sectoren en organisaties in kaart gebracht (paragraaf 6.2). In
welk type ambtelijke of bestuurlijke entiteit152 vond de fraude of corruptie plaats? Binnen
welke beleidssectoren en organisaties hebben de fraude en corruptie zich afgespeeld?
Welke organisatieprocessen betreft het? Per ambtelijke en bestuurlijke entiteit, sector,
organisatie en organisatieproces is - conform de indeling uit het vorige hoofdstuk - de
verschijningsvorm en het niveau aangegeven van de fraude en corruptie. Zo wordt duidelijk
binnen welke onderdelen van de overheid petty, grand en political fraude en corruptie
plaatsvindt.
Daarna volgen de resultaten van de analyse van de 46 zaken aan de hand van de mesofactoren.
het conceptueel model. Deze vijf mesofactoren (zie figuur 3) zijn: leiderschap, procedures,
controle, organisatiecultuur en integriteitsbeleid.

esovariabelen

derschap

ocedures

Mesovariabelen

Publie
c

Publieke fraude en
corruptie

08. Leiderschap

ntrole

09. Procedures

ganisatiecultuur

10. Controle

egriteitsbeleid

11. Organisatiecultuur
12. Integriteitsbeleid
Figuur 3 Mesovariabelen conceptueel model

De resultaten van de toepassing van deze factoren op de empirie van het Caribisch deel van
het Koninkrijk (de 46 casussen), komen successievelijk in paragraaf 6.4 – 6.8 aan de orde.
Ter afsluiting volgt in paragraaf 6.9 een samenvatting van de bevindingen.

152 Met entiteit wordt hier de rechtspersoonlijkheid bedoeld: Betreft het een publieke rechtspersoon zoals
een uitvoeringsorganisatie van de overheid, een private rechtspersoon zoals een overheids-nv of een nonprofitorganisatie zoals een stichting?
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6 .2 B e t r o kk e n s e c t o r e n e n o r g a n i s at i e s
De staats- en bestuurskundige constructie van het Caribisch deel van het Koninkrijk maakt
een beschrijving van de entiteiten, sectoren en organisaties waar de onderzochte corruptieen fraudezaken zich hebben afgespeeld niet eenvoudig. Er waren van 1954 tot 2010 twee
overheidslagen, die van het Land de Nederlandse Antillen en die van de afzonderlijke
eilanden, plus diverse semipublieke organen zoals overheids-nv’s (o.a. nutsbedrijven en
overheidsstichtingen). De splitsing van taken en verantwoordelijkheden tussen het land en
de eilanden was niet overal eenduidig en duidelijk.
De eilandsoverheden beschouwden zichzelf vooral als uitvoerend en de landsoverheid van
de Nederlandse Antillen zag zichzelf als meer beleidsmatig, maar in werkelijkheid was
deze scheiding niet zo strikt. Het Eilandgebied maakte beleid op diverse terreinen en onder
het Land vielen ook grote uitvoerende organisaties zoals de politie, het gevangeniswezen
en de douane. Daarnaast waren sommige organisaties puur een landsdienst (de politie en
de douane) en andere een eilandsdienst (het bevolkingsregister). Ook waren er ministeries
(Economische Zaken en Onderwijs) die zowel op lands- als op eilandsniveau een taak
hadden. Bovendien waren er beleidsterreinen (human resources management, financiën en
informatie- en communicatietechnologie) met twee organisaties, één voor het Land en één
voor het Eiland.
Hetzelfde geldt voor de overheids-nv’s, waarvan enkele het Land of het Eilandgebied als
aandeelhouder hadden, terwijl de aandelen van andere overheids-nv’s in handen waren van
zowel het Land als het Eilandgebied.
De transities in 2010 naar de autonome landen Curaçao en Sint Maarten en de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba maakten het moeilijk om de bestudeerde zaken
op een eenduidige wijze in te delen naar entiteit, beleidssector en organisatie. Bovendien
hebben enkele zaken betrekking op meerdere organisaties. Een voorbeeld hiervan is
de publieke ambtsdrager die in Sint Maarten is veroordeeld voor diefstal van geld van
gedetineerden. Zij was werkzaam bij de strafgevangenis in Sint Maarten maar verduisterde
geld van de stichting die was opgezet om het geld van gedetineerden te beheren.
In dit hoofdstuk is zoveel mogelijk uitgegaan van de status van de overheidsorganisaties
op het moment dat de publieke fraude of corruptie plaatsvond. Het is mogelijk dat de
betreffende organisatie nu niet meer bestaat. Ook kan een organisatie een andere plaats
hebben gekregen in de overheidsstructuur, of een geheel andere naam dragen.

6.2.1 Onderzochte ambtelijke en bestuurlijke entiteiten
Deze paragraaf geeft een overzicht van de ambtelijke en bestuurlijke entiteiten waar de
(vermeende) fraude- en corruptiezaken zich hebben afgespeeld en of het gaat om een vorm
van petty, grand of political fraude of corruptie.
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Tabel 21 Verdeling (vermeende) fraude- en corruptiezaken naar aantal en soort per entiteit
Entiteit

Aantal zaken

%

Petty

Grand

26

57

12

14

1

1

Uitvoeringsorganisatie
Bestuur

9

20

Overheids-nv

6

13

Political
9

Stichting

5

11

3

2

Totaal

46

101*

16

17

4
13

* Door afrondingen bedraagt de som van de percentages niet 100% maar 101%

Uit tabel 21 blijkt dat de meeste - 26 van de 46 - hogerberoepszaken (57%) in de periode
2000-2015 zich hebben afgespeeld bij een uitvoeringsorganisatie153. Elk ministerie heeft zijn
eigen uitvoeringsorganisaties. Het gaat bij de uitvoeringsorganisaties uitsluitend om petty
(12) en grand (15) fraude en corruptie. De tweede grootste groep zaken (9) heeft zich op
bestuurlijk niveau afgespeeld. Het gaat hierbij om politiek benoemde personen. In alle negen
zaken gaat het om political fraude en corruptie. Ook het merendeel van de zaken - vier van de
zes - bij overheids-nv’s betreft political fraude en corruptie. Terwijl dit bij de stichtingen juist
niet het geval is. Daar gaat het uitsluitend om petty en grand fraude en corruptie.

6.2.2 Beleidssectoren en organisaties
Als we een verdere verdieping aanbrengen en kijken binnen welke beleidssectoren de
zaken hebben plaatsgevonden, dan geeft dat het volgende beeld.
Tabel 22 Beleidssectoren en organisaties
Beleidssector
Justitie

Verkeer, Vervoer,
Infrastructuur en
Ruimtelijke Planning

Petty

Grand

Politie (11)

5

6

Gevangenis (5)

5

Aantal Organisatie
zaken
18

Openbaar Ministerie (1)

1

Kustwacht (1)

1

Political

6
Overheids-nv Gemeenschappelijk
Elektriciteitsbedrijf Bovenwindse eilanden (1)
Directie Scheepvaart (1)
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu (1)
Ministerie Infrastructuur en Planning (2)
Overheids-nv Curinta (1)

1
1
1
2
1

153 Een publiek orgaan dat in het verleden werd aangeduid met de term ‘dienst’, heet sinds 10 oktober 2010
‘uitvoeringsorganisatie’.
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Tabel 22 Vervolg
Beleidssector
Financiën

Aantal Organisatie
zaken

Petty

Grand

6
Douane (2)

2
1

Stichting Belasting Accountantsbureau (1)

1

Overheids-nv Girobank (1)
Gezondheid en Milieu

Economische zaken,
Transport en Toerisme

Algemene en
burgerzaken

Political

Ministerie van Financiën (2)

1

Landslaboratorium (2)

2

1

5
Stichting Gehandicapten (1)

1

Stichting Kinderbescherming (1)

1

Overheids-nv Selikor (1)

1

Afdeling Economische Zaken (Eiland) (1)

1

Ministerie Transport & Toerisme (2)

2

Ministerie Economische Zaken, Communicatie,
Energie & Milieu (1)

1

4

2
Dienst Burgerlijke Stand (1)

Posterijen

2

Arbeid, Jeugd en
Cultuur

1

Kansspelen

1

1

Secretariaat ministerraad (1)

1

Overheids-nv Post Nederlandse Antillen (2)

1

1

Afdeling Arbeid, Jeugd en Cultuur (1)
1

Stichting Lotto pa Deporte (1)
Meerdere sectoren

1

Totaal

46

1

1

Bestuurscollege/Eilandgebied Bonaire (1)
16

17

13

Opvallend is de oververtegenwoordiging van achttien zaken binnen de beleidssector
Justitie. Dit is 41% van het totaalaantal zaken. Elf zaken hebben zich afgespeeld bij de
politie, waarvan vier bij de immigratiedienst. In vier gevallen hielden de politieonderdelen
zich bezig met de controle op drugs en in twee gevallen met de controle op illegalen.
De twee andere gevallen betroffen het Zero Tolerance Team - een team dat ook tegen
kleine uitingen van criminaliteit hard optreedt - en het Bureau Rijbewijzen en Rijexamen
wat (destijds) op Aruba een onderdeel was van de politie. Ruim een kwart (5) van de
zaken binnen de beleidssector Justitie heeft plaatsgevonden binnen de gevangenis. Verder
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is het opvallend dat alle zaken binnen de beleidssector justitie petty en grand fraude- en
corruptiezaken zijn.
Na de beleidssector Justitie hebben de meeste zaken zich afgespeeld binnen de beleidssector
Verkeer, Vervoer, Infrastructuur en Ruimtelijke Planning (15%) en de beleidssector
Financiën (15%). Het betreft hier voornamelijk grand en political fraude en corruptie.
Binnen de beleidssector Verkeer, Vervoer, Infrastructuur en Ruimtelijke Planning gaat het
om een gevarieerde groep aan organisaties die te maken hebben met het verstrekken van
vergunningen, het voorzien van elektriciteit en de scheepvaart. Verder is het opvallend dat
alle vier de zaken binnen de sector Economische zaken, Transport en Toerisme, political
fraude- en corruptiezaken zijn.
Nu bekend is binnen welke organisaties en sectoren de zaken zich hebben afgespeeld wordt
per zaak onderzocht wat bekend is over de vijf mesofactoren uit het conceptuele model.

6.3 B e t e k e n i s o r g a n i s at i e k e n m e r k e n
Volgens de literatuur (hoofdstuk 2) krijgen fraude en corruptie kans in een organisatie zodra
een aantal factoren samenkomen: afwezigheid van integer leiderschap; onduidelijkheid
over de te volgen procedures; een ontoereikende handhaving van de wetten, regels en
procedures; een onveilige organisatiecultuur en het ontbreken van een integriteitsbeleid
(Caiden et al., 2001; Cohen & Felson, 1979; Lasthuizen, 2008; Punch, 2000; Huisman,
2010). Paragraaf 6.4 tot en met paragraaf 6.8 geven de resultaten per mesofactor. Deze
onderzoeksbevindingen worden eerst, voor zover mogelijk, gekwantificeerd; daarna
worden ze kwalitatief weergegeven en vervolgens onderbouwd geïllustreerd aan de hand
van een aantal casussen.

6.4 L e i d e r s c h a p
Welke rol speelde de leidinggevende en leiderschap in de onderzochte gevallen van fraude en
corruptie? In hoeverre gaf de leidinggevende het goede voorbeeld? Was de leidinggevende
duidelijk in wat wel of niet is toegestaan? Werd integer gedrag aangemoedigd en nietinteger gedrag afgekeurd?
Analyse en voorbeelden
Zoals we reeds in hoofdstuk 5 hebben gezien is in 65% van de zaken - 30 van de 46 - sprake
van grand of political fraude en/of corruptie. Dit impliceert dat een publieke ambtsdrager
met een leidinggevende functie, of een andere functie met grote beslissingsbevoegdheid,
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zich in het merendeel van de gevallen zélf schuldig heeft gemaakt aan publieke fraude en/
of corruptie. Met andere woorden: de functionaris die qualitate qua verantwoordelijk is
voor een correcte uitvoering van de procedures, treedt die met voeten.
Van de 30 zaken betreft het in 10 gevallen een of meer ministers of gedeputeerden. In 14
gevallen gaat het om directeuren (Directie Scheepsvaart, nr. 14; Post Nederlandse Antillen
NV, nr. 15 en nr. 43; Girobank NV, nr. 20; Lotto pa Deporte, nr. 35), leden van Raden van
Commissarissen (Post Nederlandse Antillen, nr. 15; Curinta NV, nr. 42), hoofd van een
departement (nr. 34), een commissaris van politie (nr. 9), een korpschef (nr. 10), de secretaris
van de ministerraad (nr. 16), het plaatsvervangend hoofd van het Belasting Accountantsbureau
(nr. 17), een officier van justitie (nr. 18) en een teamhoofd van de politie (nr. 30). In de overige
6 van de 30 gevallen bekleedt de publieke ambtsdrager weliswaar geen leidinggevende
functie, maar heeft hij wel een grote beslissingsbevoegdheid. In deze gevallen gaat het om
functionarissen die zelfstandig bestellingen konden doen en deze ook konden goedkeuren,
onder wie de chef van de crediteurenadministratie van het Arubaanse Landslaboratorium (nr.
12) en de magazijnmeester van het Curaçaose landslaboratorium (nr. 13).
Opmerkelijk is dat uit analyse van het empirisch materiaal blijkt dat betrokken
leidinggevenden zich bepaald niet passief hebben opgesteld bij de publieke fraude
of corruptie. Het initiatief gaat duidelijk uit van de leidinggevende zélf en hij laat
ondergeschikten en externe partijen weinig keuze. Hiervan was onder meer sprake in de
LGO-fraudezaak (nr. 19), de Girobankzaak (nr. 20), de Curintazaak (nr. 42), de Postbankzaak
(nr. 43), de Fondozaak (nr. 44) en de Zambezizaak (nr. 45). In de Girobankzaak (nr. 20)
gaf de directie ondergeschikten de opdracht leningen te verstrekken aan bepaalde cliënten
- waaronder bevriende politici - terwijl die niet aan de vereisten voldeden. Ook in de
Pinnaclezaak (overheids-nv Post, nr. 15) was het de directeur zelf die zijn “onmiskenbare
overwicht op de financieel directeur misbruikte om de betalingen door te drukken”, aldus
de rechter in het vonnis van deze zaak.154 Ook in de interviews met respondenten wordt
deze indruk bevestigd.
Geïnterviewde ondernemer te Sint Maarten:
“Het is de minister zélf die je laat weten dat je een bepaalde opdracht alleen maar
krijgt als je vervolgens bedrijf x of y inhuurt om een deel van de opdracht uit te
voeren. Dat bedrijf is dan meestal van de minister zelf of van een van zijn relaties.
Als je daar niet in meegaat krijg je de opdracht niet en kun je je personeel ontslaan
en je bedrijf sluiten.”
154 Databestand Openbaar Ministerie. Zaaknummer: AR 2007/1072. Datum uitspraak: 24 november 2008.
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“Soms laten ze je eindeloos wachten op een vergunning of op de goedkeuring van
een volgende fase in een bepaald project, in de verwachting dat je wel over de
brug zal komen met iets om het proces te versnellen. Ondertussen moet ik wel mijn
personeel aan het werk houden. De overheid is verschrikkelijk machtig.”
Waar niet-integer leiderschap toe kan leiden, blijkt uit zaak 22155 waarin een politiebeambte
in Sint Maarten samen met een collega druk uitoefende op een Chinese restauranthouder
en zijn zus om te betalen omdat hun vergunningen (nog) niet in orde waren. Volgens
de betrokken officier van justitie volgde de politiebeambte het voorbeeld van zijn
leidinggevende:
“Deze simpele politieagent deed niets anders dan ‘zijn’ commissaris [nr. 9]. Hij
vroeg geld om de niet-legale verblijfsstatus van vreemdelingen door de vingers
te zien. ‘Zijn’ commissaris heeft onder andere daarmee ruim 700.000,- US dollar
opgehaald.”156
Uit 16 zaken (35%) is zwak leiderschap af te leiden: er wordt zeer beperkt toezicht
gehouden; er wordt nauwelijks aangestuurd; medewerkers worden niet aangesproken op
integriteitsschendingen; frauderende of corrupte medewerkers worden beschermd en er is
geen steun aan klokkenluiders. Ter illustratie enkele voorbeelden:
•

Over de zaak met de commissaris van politie, voormalig hoofd immigratiedienst (nr. 9)
en de korpschef van politie (nr. 10) te Sint Maarten, zegt een politiefunctionaris:
“De commissaris van politie was een ondergeschikte van de korpschef. Er waren
al langere tijd geluiden dat het allemaal niet klopte onder het gezag van de
politiecommissaris. De korpschef greep niet in. Hij [sic] werd in de managementmeeting gevraagd waarom hij geen maatregelen trof. Hij gaf aan dat hij wel met de
commissaris had gesproken. Toch is de zaak pas gaan rollen toen er van buitenaf,
door de minister en de procureur generaal, is ingegrepen.”
Ook volgens een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie negeerde de
korpschef van Sint Maarten signalen uit zijn omgeving over vermeende malversaties
door het hoofd van de Immigratiedienst “Ze lieten elkaar hun gang gaan”, zo zei hij.

155 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknummer: H 176/07. Datum uitspraak: 19 februari 2008.
156 De Rechtspraak. Zaaknummer: H 21/2008. Datum uitspraak: 8 juli 2010. Geraadpleegd op 25 juli 2015, van
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BN4464
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•

•

Uit de zaak bij de directie Scheepvaart te Curaçao (nr. 14) blijkt dat de superieuren
van de directeur op de hoogte waren van de conflicterende nevenactiviteiten die
hij langdurig met zijn eigen bedrijf verrichtte. De leiding zou een gedoogbeleid
hebben gevoerd.157 Pas na een klacht van de Inspectie van Verkeer en Waterstaat uit
Nederland werd onderzoek ingesteld. Dit onderzoek was niet te danken aan sterk
leiderschap van de eigen minister of inspectie van de Nederlandse Antillen.
Uit de bestudeerde zaak met de gevangenisbewaarder van het Huis van Bewaring
in Curaçao (nr. 25) blijkt dat de leiding alles lange tijd op z’n beloop heeft gelaten.
Volgens de rechter was er al veel eerder aanleiding om in te grijpen. Het vonnis meldt:
Gelet op de situatie in de gevangenis diende geïntimeerde158 [de werkgever], een
zekere mate van afwijkend gedrag door de vingers te zien. Appellants159 gedrag gaat
echter hetgeen geïntimeerde behoorde te tolereren verre te boven……Geïntimeerde
is mogelijk laks geweest in zijn optreden maar van het uitdrukkelijk gedogen
van drugshandel is niet gebleken……..Verder rijst het beeld op dat geïntimeerde
langere tijd alles maar op zijn beloop heeft gelaten, terwijl er alle aanleiding was
voor ingrijpen in een eerder stadium dan oktober 2001, toen bijna alle bewaarders
werden geschorst.160

•

Uit het vonnis van de zaak bij het politiekorps Bonaire (nr. 31)161 blijkt eveneens dat het
behoorlijk heeft ontbroken aan sturing en corrigerend optreden van de korpsleiding.
Volgens de rechter genoot de chef Bureau Narcotica en Vuurwapenbestrijdingsdienst,
vanwege zijn rang en functie, een ‘onwenselijke mate van vrijheid’: de productie
van het bureau was heel laag - een jaarproductie van 10 tot 21 processen-verbaal -,
er werd jarenlang niet gerapporteerd over de inbeslaggenomen goederen, er waren
vermoedens over verduistering van inbeslaggenomen drugs en de acceptatie van
tipgeld. Volgens het vonnis is uit niets gebleken dat de pleger door de korpsleiding
op zijn tekortkomingen is aangesproken, of dat hem duidelijk is gemaakt op welke
wijze hij zijn gedrag diende te verbeteren. Slechts in één geval, waar het ging om
het horen van een getuige, kreeg de pleger een schriftelijke werkopdracht.

157 De Rechtspraak. Zaaknummer: RvBAz 2008/30. Datum uitspraak: 9 december 2008. Geraadpleegd op 28 juli
2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:ORBANAA:2008:BH3361
158 Gedaagde in hoger beroep.
159 De partij die een hoger beroep instelt.
160 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: RvBAz 2004/15. Datum uitspraak: 26 oktober 2005.
161 De Rechtspraak. Zaaknummer: RvBAz 2006/52. Datum uitspraak: 21 juni 2007. Geraadpleegd op 25 juli
2015, van http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:ORBANAA:2007:BK2988&keyword=
BK2988
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Het vonnis meldt:
Er bestond kennelijk geen verplichting die rapporten [van inbeslagnames]
periodiek bij zijn meerderen in te dienen of, als die verplichting er wel was, werd
er geen controle uitgeoefend op de naleving daarvan. Bovendien is blijkbaar niet
eerder door zijn meerderen onderzocht of die processen-verbaal aanwezig waren
en of de omvang van het vernietigde overeenstemde met de omvang van het
inbeslaggenomene.162
In andere zaken was er geen sprake van betrokkenheid van een leidinggevende of van
oogluikende toelating van regelovertredend gedrag, maar wel van ‘blindelings vertrouwen’.
Hiervan was sprake in de zaak bij de Point Blanche Gevangenis in Sint Maarten, waar een
medewerkster geld van gedetineerden verduisterde (nr. 3). Het vonnis meldt: “Verdachte
kon de gelden verduisteren omdat zij in haar functie het vertrouwen van haar leidinggevende
genoot, regelmatig alleen werkte en op die manier zelfstandig het beheer had over de
bezoekgelden en toegang tot de daarvoor bestemde bankrekening.”163
In weer een andere zaak bestaat bij het bestuur van de organisatie wel een ongemakkelijk
gevoel over de financiën, maar is het te laat als wordt ingegrepen. Een voorbeeld hiervan
is de zaak bij de Arubaanse stichting voor mensen met een beperking, waarbij door de
administratief medewerker een bedrag van 50.000 Arubaanse guldens werd gestolen (nr. 1)164.
Bij andere organisaties, zoals de douane en het Landslaboratorium te Curaçao, was
volgens enkele respondenten sprake van integer leiderschap. Toch heeft daar fraude of
corruptie plaatsgevonden. Dit laat zien dat alleen integer leiderschap niet voldoende is om
onregelmatigheden in een organisatie te voorkomen. Ook andere zaken moeten op orde zijn.
Samenvattend laten de resultaten zien dat het ontbreken van integer leiderschap een
belangrijke factor of dé hoofdfactor was in de onderzochte organisaties waar de zaken zich
voordeden. De organisaties varieerden. Bij sommige was de leidinggevende zelf pleger; bij
andere was sprake van zwak leiderschap. Er waren organisaties waarin de leidinggevende
blindelings vertrouwde op zijn ondergeschikten en organisaties waarin integer leiderschap
werd getoond. Tot slot waren er organisaties waarvan niet kon worden vastgesteld of
sprake was van integer leiderschap. In dit laatste geval leende het empirisch materiaal zich
onvoldoende om daarover uitspraken te kunnen doen. Sommige fraude en corruptiegevallen
162 Ibid.
163 De Rechtspraak. Zaaknummer: H 119/2009. Datum uitspraak: 6 januari 2010. Geraadpleegd op 26 juli 2015,
van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BM1438
164 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknummer: AR 732/05-H-19/07. Datum uitspraak: 14 oktober 2008.
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strekken zich uit over meerdere jaren - zoals de fraude bij het Landslaboratorium in Aruba
(nr. 12) die zeker tien jaar lang voortduurde - en hebben de organisaties in die periode
meerdere leidinggevenden gehad.
De resultaten laten zien dat een groot deel van de leidinggevenden niet in staat of niet bereid
was om kritisch naar het eigen functioneren te kijken. Eveneens waren de leidinggevenden
onvoldoende doordrongen van de voorbeeldfunctie die zij vervulden. In de interviews
zijn uiteenlopende mogelijke redenen aangegeven waarom de leidinggevenden in deze
organisaties niet of zwak aanstuurden: de leidinggevende had zelf boter op zijn hoofd of er
was sprake van een onderlinge (financiële) afhankelijkheid tussen publieke ambtsdragers
waardoor het voor de meerdere lastig was om diens medewerker aan te spreken. Zo
zijn er in dit onderzoek voorbeelden zichtbaar geworden van leidinggevenden die geld
lenen van ondergeschikten en van leidinggevenden die een liefdesrelatie onderhouden of
een (buitenechtelijk) kind hebben met een ondergeschikte. Ook kwam in de interviews
naar voren dat een grote groep leidinggevenden niet beschikt over vaardigheden om
ondergeschikten op een constructieve manier aan te spreken. Uit angst om het verkeerd te
doen, doen zij het niet. Slechte ervaringen met pogingen tot correctie van niet integer gedrag
bij ondergeschikten, zijn soms ook bepalend gebleken voor de stijl van leidinggeven. In
een aantal gevallen bleek de leidinggevende in het verleden geen steun te hebben gevoeld
van de minister of collega’s bij de aanpak van (vermeende) onregelmatigheden.
Een andere reden die naar voren is gekomen is ‘gemakzucht’ of ‘wegkijken’: de
leidinggevende gaat lastige conversaties en slechtnieuwsgesprekken uit de weg om de rust
in de organisatie te bewaren of om zelf niet in de problemen te komen. In enkele gevallen
neemt dit ‘wegkijken’ dusdanige vormen aan dat de leidinggevende bang is geworden voor
zijn ondergeschikten: er is sprake van angst voor interne tegenwerking of angst voor druk
van buitenaf. Uit interviews is gebleken dat er onder meer druk werd uitgeoefend door de
politiek, criminele organisaties en de media. Een ambtenaar van politie verwoordt de druk
die van buitenaf wordt gevoeld bij het aanpakken van interne onregelmatigheden als volgt:
“Er komt een telefoontje binnen van buiten de organisatie: ‘hands off that guy, of anders
krijg jij zelf problemen’.”
Deze druk kan verschillende uitingsvormen aannemen: de leidinggevende wordt in het
openbaar afgevallen; beschadigd in de media; buitengesloten in de eigen organisatie, of er
wordt geen medewerking verleend aan zijn verzoeken en opdrachten (zie ook paragraaf 6.7).
Deze pogingen tot ondermijning van de leidinggevende zijn gericht op de instandhouding
van het machtsnetwerk van de politicus, de politieke partij of de criminele organisatie, zo
blijkt uit analyse van enkele casussen. Van dit laatste was bijvoorbeeld sprake in de zaak
met de teamleider van het Hatoteam (nr. 30). Er was sprake van aanhoudende bedreiging
van douaniers die drugskoeriers controleerden op de luchthaven.
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6.5 P r o c e d u r e s
Het ontbreken van procedures kan een tweede belangrijke mesofactor zijn die de aard
en omvang van fraude en corruptie kan beïnvloeden en is daarom onderzocht. Zijn de
belangrijkste organisatieprocessen beschreven en worden de procedures gevolgd in de
uitvoering? Sluiten de procedures aan bij de praktijk en zijn ze bekend en goed te begrijpen
voor de medewerkers die er mee moeten werken?
Onderstaande tabel geeft de organisatieprocessen165 weer die uit de bestudering van de
46 zaken naar voren zijn komen. In sommige zaken betreft het misbruik van meerdere
organisatieprocessen. Daarom ligt het totaalaantal hier boven de 46.
Tabel 23 De organisatieprocessen waarop de publieke fraude- en corruptiezaken betrekking hebben
Proces

Totaal %

Aruba

Curaçao

Sint Maarten

Caribisch
Nederland

2

4

6

1

1

Vergunning verstrekking (werk-,
verblijfs-, bouwvergunningen) en andere
waardepapieren van de burgerlijke stand
Opdrachtverlening (aanbestedingen)

13

9

3

5

Controle op de in- en uitvoer van drugs
of andere contrabande
Financieel beheer (in- en verkoop)

7

1

5

8

2

Regelingen onkosten vergoedingen

3

Benoemingen

5

Controle op invoerheffingen

4

Totaal

49

4

1

5

1

1

2

1
4

Tabel 23 laat zien dat vooral procedures voor verstrekking van werk- en verblijfsvergunningen aan vreemdelingen, of voor toekenning van bouwvergunningen aan
ondernemers, niet gevolgd worden of misbruikt zijn. Daarnaast gaat het frequent mis met
aanbestedingen en met de controle op de in- en uitvoer van drugs of andere contrabande.
Met name in Sint Maarten zijn werk-, verblijfs- en bouwvergunningen op onrechtmatige
wijze verstrekt. Curaçao springt eruit qua onregelmatigheden bij de controle op de in- en
uitvoer van drugs. Aruba scoort het hoogst als het gaat om (politieke) benoemingen.

165 Onder een organisatieproces wordt in dit onderzoek een bepaalde activiteit verstaan waarmee de
overheidsorganen de taken uitvoeren die hen door de wet zijn opgedragen.
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Analyse en voorbeelden
Het beeld dat overheerst is dat het binnen de onderzochte organisaties niet ontbreekt aan
procedures, maar wel aan opvolging van deze procedures. Uit de bestudeerde zaken blijkt dat
de ruime meerderheid van de onderzochte organisaties wel over procedurebeschrijvingen
beschikt, maar dat deze door de publieke ambtsdragers terzijde worden geschoven wanneer
dat uitkomt. Een geïnterviewde zegt: “Nee, het ligt niet aan de regels, het ligt aan de
mensen.” Vaak sturen leidinggevenden op persoonlijke relaties, en niet op procedures en
processen. “It’s people’s business”, volgens de geïnterviewde. In een aantal gevallen zijn
beschrijvingen op onderdelen niet volledig of sluiten de procedures niet goed aan op de
praktijk. In andere gevallen zijn de medewerkers niet (goed) bekend met de voorschriften
en wordt geen ownership van bestaande procedures gevoeld, waardoor ze niet of slechts
beperkt worden nageleefd.
Dat de procedures worden genegeerd blijkt onder meer uit de omkopingszaak met de
immigratieambtenaar op luchthaven Hato in Curaçao, die Dominicaanse vrouwen zonder
geldige verblijfspapieren doorliet (nr. 33). De procedures voor de verstrekking van
vergunningen aan vreemdelingen zijn afgeleid van de Landsverordening Toelating en
Uitzetting166. De Dominicaanse Republiek is een visumplichtig land en de procedure schrijft
voor dat passagiers uit een visumplichtig land een visum en immigratiestempel in hun
paspoort moeten hebben wanneer Curaçao hun eindbestemming is. De gegevens van deze
passagiers moeten ook ingevoerd zijn in het NAVE-registratiesysteem. Uit het strafrechtelijk
onderzoek bleek dat de gegevens van drie van de vier immigranten niet in dat bestand waren
ingevoerd, dat wil zeggen dat zij niet bij de immigratie in Curaçao waren ingeklaard. 167
Dat bestaande regels worden omgebogen, blijkt ook uit de hogerberoepszaken tegen de
korpschef (nr. 10) en het voormalig hoofd van de immigratie in Sint Maarten (nr. 9) die
beschuldigd werden van betrokkenheid bij de onrechtmatige toelating van vreemdelingen.
Formulieren voor gebruik in de grace period168 werden ook daarna nog - in aangepaste
vorm - gebruikt. Uit het vonnis blijkt dat een getuige verklaart:
“Het waren geen officiële re-entry permits. Deze niet officiële documenten werden
toen gebruikt voor bepaalde mensen. Met bepaalde mensen bedoel ik mensen uit
hun kring. Met hun bedoel ik de chefs die de Immigration re-entry-documenten
ondertekend hebben.”169
166 P.B. 1966, no. 17.
167 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknummer: H 7/2009. Datum uitspraak: 5 februari 2009.
168 Een periode waarin de gebruikelijke procedure tijdelijk buiten werking wordt gesteld.
169 De Rechtspraak. Zaaknummer: H 21/2008. Datum uitspraak: 8 juli 2010. Geraadpleegd op 25 juli 2015, van
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BN4464, p. 12.
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Ook voor het benoemen van publieke ambtsdragers en het verlenen van opdrachten geldt
dat het niet ontbreekt aan regelgeving en procedures. Uit de fraude- en corruptiezaken met
benoemingen en aanbestedingen blijkt dat de procedures bestaan, maar dat de naleving van
comptabiliteitswetgeving, begrotingsvoorschriften of andere wetten en procedures, een
aanhoudend probleem vormt. Er wordt een hele eigen interpretatie, of een gebrekkige of
onjuiste invulling aan de regels gegeven. Vooral ministers, gedeputeerden en bestuurders
van overheids-nv’s maken in dit verband misbruik van hun bevoegdheden.
De taken en bevoegdheden van de ministers liggen vast in de Staatsregeling en in de Regels
en Procedures van de Raad van Ministers170. De geldende wet- en regelgeving voor het
verlenen van opdrachten in zowel de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba als in
de autonome landen, is vastgelegd in de comptabiliteitslandsverordening.171 Een werk,
goed of dienst voor het land moet in principe worden toegewezen via voorgeschreven
aanbestedingsregels. Alleen wanneer de minister van Financiën dat in het belang van het
land acht, kan van die algemene regel in een ministeriële beschikking gemotiveerd worden
afgeweken.
De voorschriften voor aanbestedingen geven bijvoorbeeld aan in welke gevallen een
openbare aanbesteding moet worden gehouden en hoeveel inschrijvers minimaal
uitgenodigd moeten worden. In deze voorschriften staat ook op welke gronden mag worden
afgeweken van de regels. Volgens geïnterviewden van de overheid wordt regelmatig
afgeweken van de procedures omwille van tijdsdruk. In de interne regelgeving over het
aangaan van financiële verplichtingen wordt evenwel opgemerkt dat spoed niet altijd een
valide argument is: wanneer het ministerie de aanbesteding te laat heeft opgestart, is dat
geen reden om af te wijken van de voorschriften.172
Ter illustratie enkele voorbeelden:
•

Uit de Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas-zaak in Aruba (nr. 44), waarin de
toenmalige minister van Financiën werd veroordeeld, was er geen openbare
aanbesteding geweest, hetgeen verplicht is bij projecten van meer dan 100.000

170 Landsbesluit houdende de bekendmaking in het Publicatieblad voor het reglement van orde voor de raad van
ministers. Lands Courant 2012, no. 14.
171 Curaçao en Sint Maarten werken met een verordening uit 1953. Het merendeel van de bepalingen in deze
landsverordening is 10 oktober 2010 komen te vervallen met de inwerkingtreding van de Landsverordening
Comptabiliteit 2010, Afkondigingsblad 2010, No. 87, Appendix b. Aruba werkt met een verordening uit 1989.
172 In het National Integrity Assessment Curaçao van Transparency International (2013) wordt opgemerkt dat
sinds 10 oktober 2010 adequate wetgeving voor toezicht op ministers ontbreekt. Dit is de reden waarom
het Openbaar Ministerie in Sint Maarten niet in hoger beroep gaat tegen de vrijspraak van de voormalige
ministers Gibbs en Shigemoto. Zij worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en ambtsmisdrijven.
Persbureau Curaçao, 23 juni 2015.
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Arubaanse guldens. 173 De administratie van de aanbestedingen door het
Projectbureau Projecto Desaroyo Nobo (Projectbureau PDN), dat belast was met de
aanbesteding en directievoering van deelprojecten, was zeer gebrekkig: het ontbrak
aan duidelijke werkomschrijvingen, bestekken, planningen, gunningsbrieven
en opleveringsverklaringen (Rapport Algemene Rekenkamer, 2004). Daarnaast
blijkt dat de besluitvorming omtrent dit project niet conform de vereisten ordelijk,
controleerbaar, zorgvuldig, transparant en integer is verlopen.
•

In de zaak tegen overheids-nv Curinta (nr. 42) werd tegen de Eilandenregeling
Nederlandse Antillen (ERNA) gehandeld. De gedeputeerde van Openbare Werken
van Eilandgebied Curaçao was ook voorzitter van de Raad van Commissarissen
van Curinta. In die hoedanigheid gaf hij werk aan zijn familie, terwijl de ERNA
voorschrijft dat een gedeputeerde zich moet onthouden van beraadslagingen en
stemming over zaken waarbij familieleden tot in de derde graad zijn betrokken.
Bovendien was sprake van een onderhandse aanbesteding die niet was goedgekeurd
door de Eilandsraad, zoals de ERNA wel vereist. 174

•

Ook naar aanleiding van de Zambezi-zaak (nr. 45) merken geïnterviewden op dat
het niet ontbreekt aan procedures of bekendheid daarmee. De corporate governance
zou geheel in place zijn geweest, maar werd aan de kant gezet door de betrokkenen.
Uitgebrachte adviezen veranderden van negatief in positief.

•

Voorafgaand aan het strafrechtelijk onderzoek naar ‘Fortigate’, de fraude bij het
Secretariaat van de ministerraad (nr. 16), deed de SOAB (2003) onderzoek naar een
hele reeks kwesties: leveringen van enkele leveranciers aan een aantal medewerkers
van het Secretariaat, naar uitbetaald overwerk, naar de telefoonkostenvergoedingen,
het gebruik van leaseauto’s en het benzineverbruik, reis- en verblijfkosten en
advies-, schoonmaak- en personeelskosten. Een belangrijke conclusie van de SOAB
was: ‘de procedures zijn er wel, maar er wordt in onvoldoende mate invulling aan
gegeven door zowel het Secretariaat van de ministerraad, het Ondersteuningsbureau
als de Directie Financiën’. Afgiftebonnen werden gefiatteerd zonder dat
bijbehorende kassabonnen aanwezig waren; er werd geen gevolg gegeven aan de
Comptabiliteitsverordening, die eist dat boven een bepaald bedrag een openbare
aanbesteding moest worden gehouden; er zijn leveringen voor 60.000 Antilliaanse

173 De Rechtspraak. Zaaknummer: AR 3132/2005-H-311/09. Datum uitspraak: 21 september 2010.

Geraadpleegd op 18 juli 2016, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010
:BO3018

174 De Rechtspraak. Zaaknummer: 03036/04 A. Datum uitspraak: 27 september 2005. Geraadpleegd op 18
september 2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2005:AT8328
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gulden gedaan waarvan onbekend is door wie die zijn besteld. De gebruikte
handelsnamen waren niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Evenmin
werd een voorraadadministratie bijgehouden. Een geïnterviewd voormalig hoofd
van een overheidsdienst zei over deze zaak:
“Als secretaris van de ministerraad had hij te veel om te tekenen. Zo’n functie maakt
je heel kwetsbaar, het had mij ook kunnen overkomen. De echte fraude is gepleegd
door de medewerkers. Ook door een meisje waarvan je het nooit had verwacht.”
In de favoritismezaken, de onrechtmatige benoemingen, valt op dat bestaande procedures
omzeild werden door bijvoorbeeld nieuwe functies in het leven te roepen of door de
beslissingsprocedure te omzeilen. Zo is zowel bij overheids-nv Arubus te Aruba (nr. 40)
als bij overheids-nv Selikor te Curaçao (nr. 39) een nieuwe functie gecreëerd. Bovendien
oordeelt de rechter in de Arubuszaak, dat door de benoeming van de beleidsmedewerker bij
overheids-nv Arubus bewust de wetgeving wordt omzeild die ambtenaren en bestuurders
persoonlijk aansprakelijk kan stellen. Immers, een medewerker van een overheids-nv heeft
geen ambtenarenstatus en kan dus niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.175
Dat benoemingen soms lijnrecht ingaan tegen ingezette professionaliseringstrajecten blijkt
onder meer uit de benoeming van de adjunct-directeur bij Selikor. De privatisering van
deze organisatie was erop gericht een ‘geoliede’ en professionele organisatie te creëren,
waarin de beste mensen op ruime schaal de gelegenheid zouden krijgen om te solliciteren
naar functies. In dat kader waren er eerder, voor de invulling van de functie van algemeen
directeur, wervingsadvertenties geplaatst. De vacature voor de nieuwe functie van adjunctdirecteur is niet in een advertentie bekendgemaakt.176
In andere zaken, zoals in het geval van ‘de Embargozaak’, de fraude die zich afspeelde bij
de dienst Burgerlijke Stand in Curaçao, het zogeheten Kranshi, (nr. 8), blijkt ook niet zoveel
aan te merken op de voorgeschreven procedures met functiescheiding. Toch wordt op een
slinkse wijze misbruik gemaakt van bevoegdheden. De coördinator van de betreffende
afdeling bij Kranshi maakte, printte en ondertekende stortingsbewijzen. Voor verdere
afhandeling werden deze stortingsbewijzen afgegeven aan de baliemedewerkers, die er
vervolgens zegels opplakten en de documenten van een stempel voorzagen. De plegers
wisten deze procedure te misbruiken door de gebruikte zegels meerdere malen opnieuw
175 De Rechtspraak. Zaaknummer: EJ-2240/10-H-134/11. Datum uitspraak: 17 januari 2012. Geraadpleegd op 29
juli 2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHACMB:2012:BY09
176 De Rechtspraak. Zaaknummer: AR 1215/07-H-505/09. Datum uitspraak: 10 augustus 2010. Geraadpleegd op
30 juli 2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BN4469
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te gebruiken en af te rekenen, een modus operandi die niet eenvoudig was te doorzien. 177
Ander onderzoek
Na bestudering van de hogerberoepszaken is het beeld ontstaan dat procedures wel bestaan
maar bewust niet worden nageleefd. Doordat een groot aantal zaken is bestudeerd is
inzichtelijk geworden dat hier sprake is van een structureel en hardnekkig probleem. In
ander onderzoek is eerder op onderdelen opgemerkt dat procedures slechts beperkt worden
gevolgd. Met name de onregelmatigheden met vergunningverlening aan vreemdelingen
zijn eerder onderzocht. Vijf rapporten (Algemene Rekenkamer Aruba, 2007; Algemene
Rekenkamer Nederlandse Antillen, 2006; Bodde, 2003; Camelia-Römer, Tweeboom,
Stüger, Paula & Grüning, 2006; Forensic Services Caribbean, 2007) hebben de afgelopen
jaren grote knelpunten in (de transparantie van) het vreemdelingenproces aan het licht
gebracht. Het eerste rapport Het vreemdelingenproces in de Nederlandse Antillen; een
verkenning van toelating en toezicht, ook wel ‘Rapport-Bodde’ genoemd, verschijnt al
in 2003. Daarin wordt gewezen op tal van integriteitsrisico’s en -schendingen. Volgens
dit rapport hebben 6191 migranten ‘zonder papieren’ tussen september 2001 en januari
2002 een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen, voor de duur van twee jaar. Dat gebeurde
in het kader van een pardonregeling. De vreemdelingen werden geacht binnen twee jaar
terug te keren naar hun land van herkomst en daarna opnieuw een aanvraag te doen
voor een werk- en verblijfsvergunning. Omdat er geen controle was op de terugkeer, is
een deel van deze migranten na twee jaar opnieuw illegaal geworden. Vervolgens is in
2006 een rapport verschenen van de Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen over
de verstrekking van verblijfsvergunningen in Curaçao. Dit onderzoek beslaat de periode
2000-2005. De belangrijkste bevindingen zijn: de organisatie rond het hele proces van
vergunningverlening is slecht geregeld; het land- en het eilandgebied werken niet optimaal
samen aan de verbetering van het proces; de kwaliteit van het onderzoek door het kantoor
van het Plaatselijk Hoofd van Politie is onvoldoende; er is geen redelijke zekerheid dat
verblijfsvergunningen rechtmatig worden verstrekt; het proces van vergunningverlening
is ondoelmatig (2006). De Rekenkamer vervolgt: interne controle op de invoer door
het kantoor van het Plaatselijk Hoofd van Politie is volstrekt onvoldoende; de in het
geautomatiseerde systeem aangebrachte controle op technische functiescheidingen is
doorbroken; cliëntendossiers zijn in strijd met de Archieflandsverordening vernietigd; er
is geen actief opsporingsbeleid, dus bij het vervallen van een tijdelijke vergunning gaat
men niet na of de vreemdeling vertrokken is (2006, p. 2-3). In het Rekenkamerrapport
staat verder dat tegen de regels in niet-officiële documenten zoals kopieën worden
geaccepteerd als vervanging van officiële documenten; discriminatie wordt toegepast op
177 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknummer: H-160/11. Datum uitspraak: 2 februari 2012.
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groepen aanvragers, aanvragers door tussenkomst van consultants worden voorgetrokken;
het proces voor de buitenstaander of cliënt niet transparant is; fysieke cliëntendossiers in
strijd met de opzet van het proces worden overgedragen van de ene dienst aan de andere;
cliëntendossiers op diverse plaatsen op volstrekt ondoorzichtige wijze worden opgeslagen;
termijnen vaak worden overschreden en de verblijfsvergunning niet fraudebestendig is.
Dat de aanbestedingsregels vaak niet worden nageleefd, blijkt ook uit ander onderzoek. De
Centrale Accountantsdienst van Aruba trok een aselecte steekproef op honderd facturen
uit het boekingsjaar 2008. Het ging om facturen voor verbruiksgoederen, diensten van
10.000 Arubaanse guldens en hoger. Uit het onderzoek bleek dat in 76% van de gevallen de
aanbestedingsregels niet waren nageleefd (Weenink et al., 2011, p. 145-146). Ook andere
rapporten wijzen op de risico’s van het niet naleven van de Comptabiliteitswetgeving en
het overschrijden van begrotingen (Arubaanse Werkgroep Deugdelijkheid van Bestuur,
1997; Rapport Commissie Aarts-Muyale, 1993).
Het door ministers doelbewust afwijken van de Comptabiliteitsverordening leidde in 1999
in Aruba tot een wetswijziging.178 De wijziging is er op gericht politieke patronage, zoals
favoritisme, tegen te gaan. Op grond van deze wijziging is een minister uitsluitend bevoegd
op naam en voor rekening van het land Aruba kosten te maken indien hij daartoe gemachtigd
is. Bovendien dient de jaarbegroting bij Landsverordening te worden vastgesteld. Verder is
bepaald dat rechtshandelingen die in strijd met dit voorschrift door of namens een minister
worden verricht - zoals het aangaan van contracten met adviseurs en consultants - slechts
de minister in persoon binden. Dit betekent dat een minister persoonlijk aansprakelijk kan
worden gesteld door het land Aruba voor uitgaven waartoe hij niet gemachtigd is. Uit de
memorie van toelichting van deze wet blijkt dat deze wijziging is ingegeven door de praktijk:
De praktijk leert echter dat telkenmale diverse ministers misbruik van hun
bevoegdheid maken om hun respectievelijke begrotingen te overschrijden zonder
rekening te houden met de vereiste toestemming van de minister van Financiën en
met veronachtzaming van overige regels van de Comptabiliteitsverordening. Deze
gang van zaken kan, gelijk het rapport van de Arubaanse Werkgroep Deugdelijkheid
van Bestuur heeft verwoord en tevens door het rapport van de Commissie
Aarts-Muyale en diverse instanties waaronder de Centrale Bank van Aruba is
onderschreven, ingrijpende en wellicht nadelige gevolgen hebben voor ’s lands
financiën indien de betreffende ministers ongeoorloofd deze praktijk voortzetten.
Redelijkheid en billijkheid gebiedt dat ook de overheid, indien geconfronteerd met
deze overschrijdingen, niet aansprakelijk gesteld dient te worden voor het misbruik
178 Bij Landsverordening van 8 juli 1999 (A.B. 1999, no. 37) in werking getreden op 26 augustus 1999.
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van bevoegdheid zijdens een minister waarvoor zij in principe geen toestemming
heeft verleend.179
Samenvattend blijken in de bestudeerde zaken drie processen het kwetsbaarst: de
verstrekking van vergunningen (werk-, verblijfs-, en bouwvergunningen), aanbestedingen
en de controle op de in- en uitvoer van drugs of andere contrabande. Uit de zaken blijkt
dat de voorschriften voor toelating en uitzetting van vreemdelingen, verstrekking van
bouwvergunningen en het houden van aanbestedingen, over het algemeen voldoende
beschreven en bekend waren. Hoewel bepaalde wet- en regelgeving verouderd is en
procedures op een aantal punten verder kunnen worden aangescherpt, wordt voldoende
richting gegeven aan het handelen van publieke ambtsdragers met integere intenties. Uit
de bestudeerde zaken blijkt echter dat doelbewust is afgeweken van de voorschriften:
controlemaatregelen zijn omzeild, financiële toestemming werd niet vooraf gevraagd
maar achteraf geregeld en er is geen verantwoording afgelegd. Op creatieve wijze en met
hulp van andere publieke ambtsdragers en externe belanghebbenden zijn constructies
bedacht om onder de vereisten voor een vergunningsaanvraag, aanbesteding of benoeming
uit te komen. De problemen hieromtrent zijn op onderdelen ook in ander onderzoek
geconstateerd. Het grote aantal zaken dat is bestudeerd in dit dissertatieonderzoek heeft
inzichtelijk gemaakt dat het probleem structureel en hardnekkig is.

6 .6 C o n t r o l e
Een derde mesofactor die van invloed kan zijn op fraude en corruptie is interne en externe
controle. Indien niet wordt gecontroleerd of volgens de voorgeschreven procedures wordt
gewerkt en medewerkers niet worden aangesproken op regelovertredend gedrag, wordt het
risico op fraude en corruptie vergroot.
Analyse en voorbeelden
De analyse van de casussen levert drie constateringen op. In de eerste plaats blijkt
uit analyse van het empirisch materiaal dat de door controle instanties aangetroffen
documentatie, de administratie en de interne beheersingsmaatregelen vaak ontoereikend
waren om achteraf te kunnen vaststellen of rechtmatig is gehandeld. De controlerende
instanties geven onder meer aan dat administraties niet altijd aansluiten; dat sprake is van
grote verwerkingsachterstanden; dat administratieve handelingen niet altijd schriftelijk
zijn vastgelegd en dat delen van administraties ontbreken. Een geïnterviewde ambtenaar
van politie zegt over de aangetroffen administratie van de immigratiedienst te Sint Maarten
179 De Rechtspraak. Zaaknr: EJ-2240/10-H-134/11. Datum uitspraak: 17 januari 2012. Geraadpleegd op 29 juli
2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHACMB:2012:BY09, p. 3.
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(nr. 9) het volgende: “Het was een rommel, een administratieve puinhoop.”
Een veelgehoorde klacht is dat de overheid vaak onvolledige of verouderde informatie
verstrekt voor de samenstelling van een audit door de Algemene Rekenkamer. Daardoor
wordt onrechtmatig handelen niet, onvolledig of pas na geruime tijd bekend (Schotborghvan de Ven & Van Velzen, 2013, p. 150). In het verlengde hiervan is opgemerkt dat het
moeilijk is om aan te tonen dat onregelmatigheden met opzet worden gepleegd. Een
respondent drukt het als volgt uit:
“Veel administraties zijn zó slecht, of hebben in ieder geval zo’n grote achterstand,
dat het onmogelijk is tot gedegen ondersteunend materiaal te komen om een
vermoeden van een onregelmatigheid sluitend te maken.”
In de tweede plaats is het opvallend dat het in de ruime meerderheid van de zaken binnen
de organisaties ontbrak aan effectieve controle. De fraude en corruptie in de 46 zaken is
over het algemeen niet aan het licht gekomen door goed functionerende interne of externe
controlemechanismen. In enkele gevallen kwam de fraude en corruptie zelfs als een
complete verrassing, hetgeen impliceert dat de checks and balances in hun geheel hebben
gefaald. Volgens geïnterviewde functionarissen van de politie en het Openbaar Ministerie
zijn de zaken veelal bekend geworden omdat politieke tegenstanders zich roerden of omdat
de plegers onderling ruzie kregen over de verdiensten.
Uit meerdere zaken blijkt dat de verleiding van het zich onrechtmatig toe-eigenen van
gelden groot was omdat er toch geen controle was. “Het was een eenvoudige zaak om dit
te doen”, zegt een geïnterviewde. De financiële verantwoording vond pas achteraf, of niet,
plaats en de pakkans was klein. Enkele opmerkingen die in dit verband zijn opgetekend
vanuit het schriftelijk materiaal en de interviews:
•

•
•

Blijkbaar was het ongelooflijk gemakkelijk om geld uit Post Nederlandse Antillen
weg te sluizen. Als dat zo gemakkelijk gaat, dan wordt men al snel gretig en wil men
meer (nr. 15).
De chef Crediteurenadministratie van het Landslaboratorium in Aruba kon meer
dan tien jaar zijn gang gaan (nr. 12).
De dames waren er kennelijk zo van overtuigd dat ze niet gecontroleerd zouden
worden dat ‘de beer los kwam’ (nr. 16).

Van gebrek aan controle in de organisatie is ook sprake in de zaak met de douaniers
op luchthaven Hato (nr. 28) die onvoldoende invoerrechten in rekening brengen.
Het vonnis meldt: “Door het gebrek aan controle werd niet opgemerkt dat de omvang
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van de invoer door middel van valse facturen en onjuiste aangiftes bewust laag werd
gehouden om minder invoerrechten te hoeven betalen.”180 Een ander voorbeeld betreft de
kustwachtmedewerkster uit Sint Maarten (nr. 11). Zij ontving jarenlang vanuit Nederland
aanzienlijke bedragen aan arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat ze als politie-inspecteur
in Nederland arbeidsongeschikt was. De uitkeringsinstantie in Nederland heeft nimmer
verhaal gehaald, terwijl ze als gevolg van de witwasactiviteiten die ze ondernam tonnen op
haar rekening had staan. Een andere illustratie van gebrek aan controle, in dit geval door
een ineffectieve functiescheiding, is de zaak die speelde bij het Landslaboratorium Aruba
(nr. 12). De chef van de crediteurenadministratie plaatste zelf de orders bij twee bedrijven
waar hij zelf directeur van was, en keurde ze ook zelf goed. Een ander voorbeeld is de
‘ADC-fraude’, de in- en verkoopfraude bij het Landslaboratorium in Curaçao (nr. 13).
Daar werkten de controlemaatregelen in zoverre dat de financieel manager ontdekte dat er
opvallende voorraadverschillen waren. Echter, op dat moment was de fraude reeds jaren
gaande. Uit het onderzoek van de SOAB bleek dat over een periode van drie jaar (20012003) zo’n 2,1 miljoen Antilliaanse gulden was verdwenen. Aangezien het onderzoek niet
verder in de tijd is teruggegaan, is niet uitgesloten dat de fraude reeds voor 2001 gaande
was. De directeur werd door de minister ontslagen omdat de interne controle tekortschoot
(Marcha, 2006).
In de derde plaats is het opvallend dat in een groot deel van de zaken door controleurs,
toezichthouders en onderzoekers wel degelijk signalen en waarschuwingen zijn gegeven
om misstanden en onregelmatigheden te voorkomen, of om bestaande misstanden een halt
toe te roepen. Deze signalen en waarschuwingen zijn echter niet opgevangen, of bewust
genegeerd door de verantwoordelijken, de leidinggevenden en de andere ambtsdragers.
Er werd niet opgetreden. In een aantal gevallen duurde het jaren voordat er maatregelen
werden getroffen.
Ter illustratie enkele voorbeelden:
•

In de fraudezaak bij het Landslaboratorium in Aruba (nr. 12) waar de chef
Crediteurenadministratie zowel bestellingen als betalingen deed, constateerde
de Centrale Accountantsdienst (CAD) Aruba al eerder dat sprake was van
functievermenging.

•

De corruptiezaak bij Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB) in Sint Maarten (nr.
34) kwam niet geheel onverwacht. Er lag al geruime tijd een rapportage van de

180 De Rechtspraak. Zaaknr: BM1438. Datum uitspraak: 8 april 2010. Geraadpleegd op 25 juli 2015, van http://
deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BM1438, p. 3.
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SOAB waaruit bleek dat er onregelmatigheden plaatsvonden met de uitgiftes en
verzoeken van bouw- en andere vergunningen. Er waren voldoende redenen voor
disciplinaire maatregelen tegen de ROB-sectordirecteur en zijn plaatsvervanger. De
SOAB adviseerde de gedeputeerde om de sectordirecteur en zijn plaatsvervanger uit
hun positie te zetten en voorspelde dat de reorganisatie gedoemd was te mislukken
zolang beiden in hun functie bleven. Actie van de betrokken gedeputeerde bleef
echter uit. Een aangifte van een ondernemer die door een functionaris van ROB
om geld werd gevraagd bovenop de gewone kosten voor een vergunning, leidde
uiteindelijk tot maatregelen.181
•

In de zaak tegen de Bonairiaanse politiebeambte (nr. 31) bleek niet alleen dat
processen-verbaal ontbraken van de vernietiging van inbeslaggenomen goederen,
maar kwam ook naar voren dat de Commissie-Gorsira dit al veel eerder had
gesignaleerd. Deze commissie is in 2000 speciaal ingesteld om onderzoek te doen
naar integriteitsschendingen bij de politie. Over de jaren 1997, 1998, 1999 en 2000
bleken deze processen-verbaal niet aanwezig. Slechts over het jaar 1998 werd
melding gemaakt van één vernietigingsactie van drugs (Commissie-Gorsira, 2000).182

•

Ook in de zogeheten Fortigate-zaak (nr. 16) zijn adviezen opzijgeschoven. De
secretaris was er door het ministerie van Financiën diverse malen op gewezen dat
niet volgens de comptabiliteitsvoorschriften werd gehandeld. Tijdens de rechtszaak
in hoger beroep gaf de secretaris aan dat het moeilijk was om de controlefunctie uit
te voeren: “Er is zoveel te doen, u moet eens op mijn werk komen kijken. Zoveel
stukken, ja?! Ik kijk niet eens meer naar wat ik teken!” (Amigoe, 2 april 2004).

•

In de Pinnaclezaak (nr. 15) waarbij de directeur van overheids-nv Post
Nederlandse Antillen, het bedrijf van zijn echtgenote (Pinnacle) inhuurde om de
verzekeringsportefeuille te reorganiseren, lag er een advies van de advocaat. In dit
advies werd voorgesteld aan de directeur, ter voorkoming van belangenverstrengeling,
zich buiten iedere besluitvorming over het bedrijf van zijn vrouw te houden en dit
over te laten aan iemand anders in de organisatie. Vanaf het begin deed de directeur
dit niet. Hij ondertekende de overeenkomst met en de betalingsopdrachten aan
Pinnacle persoonlijk.183

181 De Rechtspraak. LJN: BM8128. Datum uitspraak: 25 mei 2010. Geraadpleegd op 26 juli 2015, van http://
deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BM8128
182 De Rechtspraak. Zaaknr. RvBAz 2006/52. Datum uitspraak: 21 juni 2007. Geraadpleegd op 25 juli 2015, van
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:ORBANAA:2007:BK2988&keyword=BK2988
183 Databestand Openbaar Ministerie. Zaaknummer: AR 2007/1072. Datum uitspraak: 24 november 2008.
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•

Waarschuwingen werden niet opgevolgd. Dat blijkt ook uit de zaak (nr. 46) waarbij
de gedeputeerde van Arbeid, Jeugd en Cultuur van Sint Maarten namens de
stichting Culture Club Foundation bij de Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie
(AMFO) een subsidie van 22.750 Antilliaanse gulden had aangevraagd. AMFO had
de betreffende gedeputeerde gevraagd om af te treden als voorzitter van de Culture
Club Foundation, om belangenverstrengeling te voorkomen. De gedeputeerde heeft
dat verzoek echter niet ingewilligd.184

•

In de zaak van het Landslaboratorium te Curaçao (nr. 13) blijkt volgens een
geïnterviewde voormalig bestuurder sprake van een combinatie van factoren die
hebben geleid tot onregelmatigheden:
“Medici zijn in het algemeen slecht in het bijhouden van een administratie.
Daarnaast ontbrak het aan controle. Er was wel controle van een accountant en er
werden wel jaarrekeningen opgesteld, maar de SOAB heb ik nooit gezien. Toen de
directeur strakkere regels opstelde, gaf dit protest bij het personeel.”

In zeker drie van de zes zaken van favoritisme hebben verschillende functionarissen
- tevergeefs - getracht de onrechtmatige benoemingen te voorkomen. Het moest aankomen
op een gerechtelijke procedure om de benoemingen ongedaan te maken.
•

In de benoeming van een adjunct-directeur bij overheids-nv Selikor te Curaçao
(nr. 39), heeft de Stichting Implementatie Privatisering Curaçao (STIP) vragen
gesteld aan de Raad van Commissarissen van Selikor over de voordracht van
de betrokkene tot adjunct-directeur. STIP vervulde namelijk de zogenaamde
waakhondfunctie en moest onder meer waken voor puur politieke benoemingen
in directies van overheids-nv’s. Zo informeerde STIP of er een (open) procedure
en met geformuleerde criteria vooraf was gegaan aan de voordracht door de Raad
van Commissarissen. STIP wees in haar brief tevens op het belang van corporate
governance en op het belang van stimulering van carrièremogelijkheden voor het
eigen personeel, door open sollicitatieprocedures te houden. Ondanks alle regels
voor corporate governance werd de benoeming doorgezet.185

•

In de zaak waarin de minister van Toerisme en Transport te Aruba een financieel

184 De Rechtspraak. Zaaknummer: LJN: BL5009. Datum uitspraak: 11 februari 2010. Geraadpleegd op 3 augustus
2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BL5009
185 De Rechtspraak. Zaaknummer: AR 1215/07-H-505/09. Datum uitspraak: 10 augustus 2010. Geraadpleegd op
30 juli 2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BN4469
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directeur herbenoemde bij de overheidsdienst Aruba Tourism Authority (ATA) (nr.
38), had de algemeen directeur van die dienst reeds verschillende keren aan de
minister aangegeven dat de financieel directeur op een aantal belangrijke punten
ernstig tekortschoot en daarom beter niet in aanmerking kon komen voor verlenging
van zijn dienstverband. In een schriftelijk memo had de algemeen directeur de
minister gewezen op de verantwoordelijkheden en plichten van de financieel
directeur als leidinggevende. De minister was dus geïnformeerd over de ervaringen
met de financieel directeur: zij schoot niet alleen tekort in het managen van haar
personeel, maar formuleerde ook richtlijnen, brieven en rapporten van onvoldoende
kwaliteit. In een ander schriftelijk memo was de financieel directeur door de
algemeen directeur aangesproken op haar kennelijke inefficiënte en polariserende
manier van werken die ten koste zou gaan van verbetering van de administratieve
organisatie en afronding van diverse rekeningen die allang gecontroleerd dienden
te worden. Hoewel de kritiek op de financieel directeur onderbouwd op schrift
was gesteld en gedeeld met de minister, benoemde die haar toch voor een vast
dienstverband in diezelfde functie, bovendien met een forse salarisverhoging. Na de
aanstelling stuurde de algemeen directeur een brief aan de minister, met het verzoek
om terug te komen op de nieuwe overeenkomst. In de brief wordt aangegeven dat de
werkneemster er nog niet in geslaagd is een goed functionerend financieel systeem
of financiële administratieve organisatie op te zetten en dat het erop lijkt dat zij niet
over de daarvoor benodigde opleiding, training of ervaring beschikt. 186
•

Dat adviezen terzijde worden gelegd, blijkt ook uit de zaak waarbij de minister van
Vervoer en Communicatie in Aruba opdracht geeft om de achterstallige indexering
uit te betalen aan werknemers van het Water- en Energiebedrijf te Aruba (nr. 41). De
directeur van het Centraal Bureau Juridische en Algemene Zaken had de minister
ruim van tevoren op de hoogte gebracht van een uitspraak in kort geding. Die
uitspraak kwam er op neer dat de werknemers van WEB Aruba NV geen aanspraak
konden maken op de vergoeding. Bovendien was het bedrag niet opgenomen in de
begroting van 2000. Dit weerhield de minister er niet van om toch tot betaling van
ruim 677.000 Arubaanse guldens over te gaan. 187

186 De Rechtspraak. Zaaknummer: GHIS 2011/49701. Datum uitspraak: 20 november 2012. Geraadpleegd op 29
juli 2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHACMB:2012:BY5788
187 De Rechtspraak. Zaaknummer: AR 3132/2005-H-311/09LJN. Datum uitspraak: 21 september 2010.
Geraadpleegd op 3 juli 2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:
BO3018
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Ander onderzoek
Vanaf de jaren negentig zijn rapporten verschenen waarin is gewezen op tekortschietende
controles. In verschillende rapporten is stilgestaan bij de ingrijpende en nadelige gevolgen
voor ’s landsfinanciën als ministers de aanbestedingsregels niet volgen en misbruik
maken van hun bevoegdheid om begrotingen te overschrijden zonder toestemming van de
minister van Financiën. Een voorbeeld daarvan is het rapport uit 1993 waarin de Arubaanse
regering werd aangemaand tot voorzichtigheid met het verstrekken van overheidsgaranties
(Commissie Aarts-Muyale, 1993). Desondanks maakte de regering in 1999 in Aruba met
het project ‘Racetrack’ fouten met overheidsgaranties, gelijk aan de overtredingen die
begin jaren negentig waren gemaakt met de bouw van het Beta-hotelcomplex (Arubaanse
Werkgroep Deugdelijkheid van Bestuur, 1997; Commissie Racetrack, 2005).
Ook de onderzoeken van de SOAB, de Centrale Accountants Dienst (CAD) en de
Algemene Rekenkamers bevestigen het beeld dat de analyse van de mesofactor ‘controle’
in dit dissertatieonderzoek laat zien. Deze controlerende instanties zijn nagegaan of
de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) goed functioneerden bij
verschillende organisaties die in dit onderzoek zijn onderzocht en of sprake was van een
rechtmatige en doelmatige uitvoering van geldende procedures. De conclusies in hun
rapportages komen vaak met elkaar overeen: de administratie is niet goed bijgehouden, de
procedures zijn er wel maar er wordt onvoldoende invulling aan gegeven, er is niet zelden
sprake van functievermenging en een zwakke interne controle.
Een terugkerende klacht in de rapportages is de achterstand van de overheden in het
opstellen van jaarrekeningen en begrotingen. De Cft meldt:
De Nederlandse Antillen en de daartoe behorende eilandgebieden hebben zich
jarenlang geconfronteerd gezien met substantiële en structurele problemen op het
terrein van de overheidsfinanciën. Begrotingen gaven een onvoldoende betrouwbaar
beeld van uitgaven en inkomsten, het verplicht opstellen van jaarrekeningen
en het laten controleren daarvan door een externe accountant liep achter en de
schuldposities waren problematisch.188
Ook de constatering dat waarschuwingen, signalen en aanbevelingen vaak niet worden
opgevolgd, is eerder in onderzoeksrapporten naar voren gebracht. In de rapportages van
Transparency International over het integriteitssysteem in Curaçao en Sint Maarten is het
volgende te lezen:
188 Commissie Financieel Toezicht. Geraadpleegd op 25 januari 2016, van http://www.cft.cw/over-het-cft/
geschiedenis
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“… many of the recommendations of the supreme audit and supervisory institutions
and the Ombudsman lack follow-up and court decisions are not sufficiently
enforced.” (Schotborgh-van de Ven & Van Velzen, 2013, p. 231)
“Respondents noted that in the last three years Parliament has not debated on
reports that were presented by the General Audit Chamber of St. Maarten or called
ministers to account.” (De Wit, 2015, p. 103)
Samenvattend geeft de analyse van de zaken op de factor controle het volgende beeld
van de onderzochte organisaties: de administraties zijn ontoereikend om goede controles
te houden en controles vinden niet altijd plaats waardoor gelegenheid wordt gecreëerd.
In die gevallen – in een derde van de zaken – waarin controles wel hebben geleid tot
aanbevelingen gericht op het voorkomen van fraude en corruptie, blijft uitvoering van die
aanbevelingen uit. Signalen en waarschuwingen worden systematisch genegeerd.

6.7 O r g a n i s at i e c u lt u u r
Daarmee komen we op de vierde mesofactor: Welke rol speelt ‘organisatiecultuur’ in
de onderzochte fraude- en corruptiezaken? Hoe wordt er omgegaan met elkaar, met de
middelen van de organisatie en met vertrouwelijke informatie? Is er sprake van onderling
vertrouwen en open communicatie? Voelen medewerkers zich veilig om vragen te stellen
als zij integriteitsschendingen - zoals fraude en corruptie - vermoeden? Corrigeren
medewerkers elkaar?
Analyse en voorbeelden
Een belangrijke bevinding wat betreft de invloed van de organisatiecultuur op zaken van
fraude en corruptie is dat onzorgvuldig wordt omgegaan met organisatiemiddelen en
vertrouwelijke informatie en dat diensttijden niet worden nageleefd. Dat is gebleken uit de
zaak rond de politieman van het Zero Tolerance Team die samen met zijn oom huiszoeking
deed bij een Chinese toko in Curaçao (nr. 5). Uit het vonnis blijkt:
Verdachte heeft verklaard dat het binnen het dienstonderdeel waartoe hij behoort
niet ongebruikelijk is dat agenten buiten diensttijd wel eens een politievoertuig
gebruiken en dat dit op basis van de goede verstandhouding met de chef met diens
(al dan niet stilzwijgende) toestemming gebeurt.189

189 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: onbekend. Datum uitspraak: 25 september 2008.
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Voor een aantal onderzochte zaken geldt dat de frauduleuze en corrupte gedragingen geen
individuele misstappen zijn, maar dat de betreffende organisatiecultuur wordt gekenmerkt
door systematische onregelmatigheden. Zo bleek in de zaak bij Ruimtelijke Ordening en
Beheer (nr. 34) dat sprake is van samenspanning van meerdere betrokkenen in de uitvoering
van de fraude en/of corruptie en ook anderen binnen de dienst maakten zich schuldig aan
verdacht gedrag. Een geïnterviewde politiefunctionaris zegt hierover:
“Het zat gewoon helemaal fout op die afdeling. Dit [de pleger] was eigenlijk
een kleine jongen. Hij had een goede opleiding en was pas een jaar terug in Sint
Maarten. Hij werd te gretig en toen werd hij gepakt. Alleen hij is gepakt. Anderen
zijn blijven zitten terwijl duidelijk was dat zij ook niet deugden.”
Een ander voorbeeld is de zaak met de gevangenisbewaarder die drugs naar binnen
smokkelt (nr. 25). In het vonnis wordt de organisatiecultuur als volgt omschreven:
Uit de uit het dossier naar voren komende informatie met betrekking tot de Bon
Futurogevangenis in de periode voorafgaand aan appellants ontslag komt een beeld
naar voren van een Penitentiaire Inrichting waar het ronduit zwaar is de toch al
zware functie van bewaarder te vervullen. Er is sprake van een grote werkdruk
en een hoog (ziekte-)verzuim. In toenemende mate vinden er incidenten plaats
die een negatieve uitwerking hebben op het moreel, zoals ontsnappingen en het
binnenbrengen van drugs en zelfs vuurwapens.190
Diverse zaken laten zien dat het niet om individuele misstappen ging maar dat het vaker
en systematisch voorkwam in de organisaties. Niettemin is de verontwaardiging in
de organisaties soms groot, zoals in de Boka Kacho-zaak (nr. 29). Een geïnterviewde
ambtenaar van politie zegt hierover:
“Verdenkingen van moorden zijn al erg, maar dan ook nog dat het politiemensen zijn
en dat ze een contra-strategie toepassen door brand te stichten bij het Recherche
Samenwerkingsteam. Dit was een grote schok in de politieorganisatie.”
Verder blijkt uit verschillende zaken dat geen sprake was van een veilige organisatiecultuur.
Volgens geïnterviewden durven medewerkers geen tegenspraak te bieden indien hen
verzocht werd tegen de regels te handelen: “Denk erom dat je zoon een beurs van mij moet
krijgen.” Of er wordt gedreigd met het niet verstrekken van een subsidie, een stuk grond of
190 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknummer: RvBAz 2004/15. Datum uitspraak: 26 oktober 2005.
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een vergunning, aldus een geïnterviewde uit Bonaire. Deze cultuur wordt aangeduid als ‘de
vreescultuur’ of ‘the culture of fear’. Bij weigering van de uitvoering van onrechtmatige
daden worden medewerkers bedreigd met ontslag en in een aantal gevallen zijn mensen
ook echt ontslagen. Medewerkers die wel meewerken, worden volgens de geïnterviewde
beloond met domeingronden, promoties of andere gunsten. Deze cultuur gijzelt de integere
publieke ambtsdragers.
Enkele voorbeelden van casussen waarin dit het geval was:
•

In ‘de Fortigate-zaak’ (nr. 16) wordt de ambtelijke cultuur omschreven als een
cultuur waarin chefs hun ambtenaren niet controleren omdat die anders woedend
zouden worden, of omdat de chefs vinden dat de ambtenaar zich niet met details
moet bezighouden.

•

In een andere zaak, inzake een politieke benoeming op Aruba (nr. 40), concludeert
de rechter in het vonnis: ‘Het is niet onaannemelijk dat er [door de minister]
feitelijk druk op de directeur van de overheids-nv (Arubus) werd uitgeoefend om de
overeenkomst te tekenen’.191

•

Ook in de zaak die ging over de privatisering van overheids-nv Post (nr. 43), was
sprake van een onveilige organisatiecultuur. De minister van Telecommunicatie
van destijds was nog maar net in functie toen hij van zijn politieke partij - Frente
Obrero Liberashon (FOL) - de opdracht kreeg een bepaalde belanghebbende aan
te stellen als adviseur bij overheids-nv Post. De voorganger van deze minister was
door de partijleiding van FOL ontslagen omdat hij een besluit had genomen die de
partijleiding niet beviel. De minister van Telecommunicatie verklaarde als volgt: “Ik
wist dat ik, als ik zou weigeren mee te werken, mijn positie zou verliezen. Monte
zei tegen mij: ‘Ga jij dezelfde richting uit als Adriaens [de voormalige minister]?’
Ik voelde dat als psychische druk. Naar Monte word je geacht te luisteren.’’192

Uit enkele casussen blijkt dat niet alleen sprake was van interne druk; ook van buiten wordt
druk uitgeoefend op medewerkers van bestuurlijke en ambtelijke organisaties:
•

Toen de controle op drugssmokkelaars door de politie en de douane op Hato in
Curaçao werd geïntensiveerd, kreeg het personeel bedreigingen van mensen uit

191 De Rechtspraak. Zaaknummer: EJ-2240/10-H-134/11. Datum uitspraak: 17 januari 2012. Geraadpleegd op 29
juli 2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHACMB:2012:BY09
192 Geïntegreerde uitspraak van de vonnissen in de zaken van het Openbaar Ministerie (Curinta en Post NV).
Zonder datum, zonder paginanummering.
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de drugswereld die precies konden zien welke immigratiebeambte een potentiële
drugssmokkelaar terugstuurde en welke douanebeambte streng controleerde op
drugs. Uit veiligheidsoverwegingen zijn vervolgens de ramen van de aankomsthal
geblindeerd (NRC, 5 februari 2002). Twee auto’s van douanebeambten zijn voor het
douanekantoor volledig uitgebrand.
Een ander voorbeeld heeft betrekking op de Curintazaak (nr. 42). Volgens een geïnterviewde
justitiefunctionaris ontving het Recherche Samenwerkingsteam gedurende het onderzoek
telefoontjes vanuit de politiek die er op waren gericht om het onderzoek te stoppen.
Achteraf blijken er in de organisaties bijna altijd signalen te zijn geweest dat er iets niet in
de haak was. In veel gevallen hebben collega’s wel vermoedens met collega’s besproken,
maar zijn ze toch niet naar de leidinggevende of een andere verantwoordelijke gestapt omdat
dat als oncollegiaal werd gezien, of als klikken. Zij vinden het de verantwoordelijkheid
van de collega zelf. Er wordt niet vanuit het organisatiebelang gedacht, maar vanuit het
individuele belang. Iedereen denkt er het zijne van en gaat over tot de orde van de dag.
Bovendien blijkt er in veel organisaties sprake van een cultuur van wantrouwen. Het is
lastig om elkaar aan te spreken omdat controle wordt gevoeld als wantrouwen. Van degene
die aanspreekt wordt gedacht dat hij er geen vertrouwen in heeft dat de ander zijn werk
naar behoren kan uitvoeren.
Dat in een aantal organisaties sprake is van systematisch wangedrag betekent niet dat het
plegen van fraude en corruptie wordt goedgekeurd door alle publieke ambtsdragers in
die organisaties. Uit interviews blijkt dat ze zich doorgaans geconfronteerd voelen met
een realiteit waarop zij geen invloed hebben. In dit onderzoek is over die realiteit op de
werkvloer het volgende opvallend naar voren gekomen:
In de eerste plaats hebben ondergeschikten, zoals we in paragraaf 6.4 hebben gezien, soms
leidinggevenden die zelf de procedures met voeten treden. De publieke ambtsdragers
ervaren dat er niet wordt opgetreden tegen dit wangedrag. Niet-integer gedrag kan jaren
doorgaan binnen organisaties, onderzoek geschiedt niet of laat.
Op de tweede plaats zien publieke ambtsdragers dat sommige plegers na hun
veroordeling of aansprakelijkheidsstelling toch weer een hoge positie krijgen binnen
het ambtenaren- of bestuursapparaat. Zo benoemde het Land Sint Maarten in 2010 een
nieuwe arbeidsbemiddelaar: de voormalige korpschef van Sint Maarten die in 2009
voor fraude was veroordeeld (nr. 10). Als arbeidsbemiddelaar werd hij verantwoordelijk
voor de ondersteuning van partijen bij cao-onderhandelingen. Daarnaast organiseerde
hij referenda en adviseerde hij over beleidszaken. Het plaatsvervangend hoofd van het
Belastingaccountantsbureau in Curaçao (nr. 17) werd na een veroordeling aangesteld
als directeur bij de overheids-nv Cpost International en ging vervolgens aan de slag als
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directeur van overheids-nv Bureau Telecommunicatie en Post. De politiek benoemde
adjunct-directeur bij overheids-nv Selikor te Curaçao (nr. 39) - eerder in opspraak geraakt
vanwege de aanschaf van maatconfectie in Miami met de creditcard van het Curaçao
Toerisme Bureau - werd in 2011 benoemd tot voorzitter van het parlement in Curaçao. Van
2013 tot medio 2015 bekleedde hij de functie van premier in Curaçao. Hij benoemde in
zijn regeerperiode de in 2004 veroordeelde secretaris van de Ministerraad (nr. 16) tot een
van zijn adviseurs.
Voor wat de political fraude- en corruptiezaken betreft geldt dat een aantal politieke
ambtsdragers na een veroordeling of aansprakelijkheidsstelling weer in genade is terug
ontvangen door ‘de samenleving’ en opnieuw de beschikking heeft gekregen over publieke
gelden, goederen en informatie. Een voorbeeld hiervan is Godett, de leider van de politieke
partij FOL, die na zijn veroordeling wegens corruptie opnieuw werd gekozen in het
parlement (nr. 42 en nr. 43). In Sint Maarten kon Laveist, de veroordeelde gedeputeerde
voor Arbeid, Jeugd en Cultuur van de regerende Democratische Partij (nr. 46), op de
onverminderde steun van het volk rekenen. In het jaar van zijn veroordeling (2009) werd
hij gevraagd een nieuwe regering te vormen met de National Alliance (NA).
Op de derde plaats ervaren publieke ambtsdragers dat binnen de organisatie waar zij werken
personen worden benoemd die niet voldoen aan de vereisten en ook niet geschikt worden
geacht of niet geschikt blijken te zijn, zoals bij de herbenoeming van de financieel directeur
bij de Aruba Tourism Authority (nr. 38). De persoon voldeed niet aan de juiste kwalificaties
en functioneerde niet naar behoren. Toch verlengde de minister haar contract. In de praktijk
geven publieke ambtsdragers aan dat het moeilijk is om te werken met collega’s die niet
gekwalificeerd zijn.
Dit onderzoek gaat voorbij aan de discussie over een tweede kans voor publieke of
politieke ambtsdragers die in de fout zijn gegaan. Het stelt vast dat de eerder beschreven
praktijken een demoraliserend effect hebben op het gedrag van publieke ambtsdragers en
de organisatiecultuur in het algemeen. Enkele reacties van geïnterviewde ambtenaren:
“Waarom moeten wij ons aan de regels houden terwijl diegenen in de
voorbeeldfuncties in onze samenleving dit niet doen?”
“Het maakt niet uit wat je doet, je kan gewoon weer minister worden of commissaris
of directeur van een overheids-nv.”
Voornoemde praktijken hebben geleid tot een organisatiecultuur van collectieve
onverschilligheid en gelatenheid. Een groot deel van de publieke ambtsdragers voelt zich
gevangen binnen een systeem dat in stand wordt gehouden door een bestuurlijke elite die
niet genegen is om deze machtsstructuren te hervormen.
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Degenen die wel opstaan tegen deze ‘zieke’ organisatiecultuur lopen het risico buiten de
organisatie te worden geplaatst: zij worden op non-actief gezet en beschadigd door de
media. De naming and shaming in de media achtervolgt sommige publieke ambtsdragers
voor een lange tijd. Om die reden durft slechts een minderheid van de publieke ambtsdragers
vermeende onregelmatigheden aan te kaarten.
Ander onderzoek
Over de politie, de immigratiedienst, de gevangenis en de douane zijn uiteenlopende
rapporten geschreven – Commissie-Camelia-Römer (2006), Commissie-Gorsira (2000),
Commissie-Kibbelaar (2001), Commissie-Wiel (2000) en Projectgroep Rechtspleging,
Rechtshandhaving en Constitutionele zaken (2008) - waarin de organisatiecultuur aan de
orde wordt gesteld. De rapporten wekken de indruk dat in deze organisaties sprake is van
systematische (vermeende) fraude en corruptieproblemen.
In juli 2000 bracht een Commissie van Onderzoek (ook wel Commissie-Wiel genoemd)
een rapport uit over de weerbaarheid van het Korps Politie Nederlandse Antillen (KPNA)
tegen integriteitsaantastingen. De commissie telde 53 verdachten van corruptie onder de
ongeveer 1000 politiefunctionarissen in de Antillen. Zij werden niet allemaal verdacht
van zware delicten zoals betrokkenheid bij drugshandel en roofovervallen, maar ook van
ongeoorloofde afwezigheid, misbruik van dienstmiddelen, aanwending van dienstmiddelen
voor particuliere doeleinden, en zo meer. Over de organisatiecultuur bij de politie
constateerde de Commissie dat agenten zich ‘veronachtzaamd’ voelden en last hadden van
faalangst. De organisatiecultuur van de politie zou er niet op zijn ingericht om elkaar aan te
spreken op het nakomen van afspraken, het leveren van prestaties en het naleven van basale
regels op het gebied van integriteit en discipline. Arbeidsuren en dienstmiddelen werden
ingezet voor privédoeleinden (2008, p. 6-7).
De bevindingen van voornoemde rapportages werden bevestigd door de CommissieCamelia-Römer in het rapport De keten is zo sterk als de zwakste schakel. De commissie
die rechtshandhaving in de Nederlandse Antillen evalueerde, concludeerde dat de twee
eerdere rapporten niet aan actualiteit hadden ingeboet en maakte melding van een te grote
verwevenheid van het korps met de politiek.
Twee jaar later volgt de rapportage Nu of nooit (Korps Rotterdam Rijnmond, 2008) met
onder meer een pittige analyse van de organisatiecultuur bij het Korps Politie Nederlandse
Antillen. Net als de Commissie-Camelia-Römer wijst het Korps Rotterdam Rijnmond op
een te grote verwevenheid en te weinig professionele distantie tussen de korpsen en de
(eilands)besturen. Dit zou onafhankelijk en voortvarend optreden van de korpsleiding
hinderen.

206

Invloed van organisatiekenmerken op fraude en corruptie

In 2010 concluderen Alexander, Arends en Van Eck dat de aanbeveling van de
Commissie-Camelia-Römer om met gerichte maatregelen de weerbaarheid te vergroten
van de politieambtenaar, geen structureel gevolg heeft gekregen.193 Er wordt gepleit voor
structurele aandacht voor integriteitsbewaking en om het Bureau Interne Zaken hierin een
belangrijke rol te laten vervullen (2010, p. 55).
Ook over de situatie in de gevangenis (Commissie-Kibbelaar, 2001) en bij de douane
(Commissie-Wiel II, 2002) verschenen rapporten die een indruk geven van de
organisatiecultuur. Volgens het rapport over de douane werden dertien van de 34 ambtenaren
in Bonaire verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en/of het witwassen van geld en/
of het aannemen van steekpenningen. In Curaçao werden 49 van de 234 ambtenaren
verdacht en in Sint Maarten ging het om drie van de elf ambtenaren. Naar aanleiding van
deze bevindingen werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor disciplinaire en/
of strafrechtelijke afdoening. Het resultaat van de verschillende onderzoeken is beperkt.
Hoewel tal van verdachten op non-actief werden gesteld, keerden uiteindelijk het merendeel
terug in zijn functie.
Samenvattend roept het empirisch materiaal het beeld op dat in een deel van de onderzochte
organisaties sprake is van geleidelijk verval met als gevolg het plaatsvinden van
onregelmatigheden. In een aantal zaken is een organisatiecultuur van angst en represailles
gebleken.
Uit de resultaten van de onderzoeken die in het verleden zijn gedaan naar integriteit op
de werkvloer is af te leiden dat sprake is van een hardnekkig probleem. Ongeacht de
onderzoeken die in het verleden zijn gedaan, de rapporten die daarover zijn geschreven en de
aanbevelingen die zijn gedaan, blijkt uit het empirisch materiaal van dit dissertatieonderzoek
dat niet-integer gedrag op de werkvloer kon voortbestaan of zelfs verergerde. Met herhaling
is in de rapporten gewezen op de kwetsbaarheden en de tekortkomingen, maar er werd niet
ingegrepen.
In dit dissertatieonderzoek is vastgesteld dat het over een langere tijd afwezig zijn van een
veilige organisatiecultuur, een houding van collectieve onverschilligheid en gelatenheid
heeft opgeleverd bij publieke ambtsdragers. Om zelf niet in de problemen te komen kiest de
ambtsdrager er voor om zich niet ‘te bemoeien’ met de (vermeende) integriteitsschendingen
en (financiële) onregelmatigheden die zij waarnemen op hun afdeling.

193 De rapportage ‘Toetsing overheidsapparaten Curaçao en Sint Maarten’ is opgesteld door een commissie van
deskundigen ter voorbereiding op de autonomie van de landen in het Koninkrijk.
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6 .8 I n t e g r i t e i t s b e l e i d
Maakt de aanwezigheid van integriteitsbeleid een factor van verschil als het gaat om
fraude en corruptie? In hoeverre was er in de bestudeerde organisaties sprake van een
specifiek integriteitsbeleid met gedragsregels over het omgaan met geschenken en giften,
nevenactiviteiten en vertrouwelijke informatie? Is de aanstelling als publieke ambtsdrager
voorafgegaan door een veiligheidsonderzoek? Is de eed of belofte afgelegd?
Analyse en voorbeelden
Uit het empirisch onderzoek blijkt dat het in de onderzochte organisaties meestal niet
ontbreekt aan wet- en regelgeving en procedures op het gebied van integriteit. Ook is
zowel door de overheid van de Nederlandse Antillen en Aruba als door de verschillende
Eilandgebieden, integriteitsbeleid geformuleerd.194 De rapporten Calidad in Aruba (1998)
en Konfiansa in Curaçao (1999) waren het begin van een reeks activiteiten ter vergroting
van de transparantie en betrouwbaarheid van het overheidsapparaat. Op zowel lands- als
eilandsniveau werden integriteitstrajecten op gang gebracht om ambtenaren bewust en
weerbaar te maken.
Ook in de relatie met de Koninkrijkspartners werd integriteitsbeleid vanaf het begin van
de 21ste eeuw steeds belangrijker. Om die reden werd in 2002 een aanvang werd gemaakt
met het Samenwerkingsprogramma Bestuurlijke Ontwikkeling (SBO 2002-2007), wat een
coproductie was van de Nederlandse Antillen en Nederland. Het werd voor een aanzienlijk
deel gefinancierd vanuit Nederland (totale budget 100 miljoen Antilliaanse gulden). Het
programma richtte zich op de versterking en verbetering van de kwaliteit van het openbaar
bestuur in de Nederlandse Antillen. Vertrouwenspersonen werden aangesteld, gedragscodes
werden ontwikkeld en vertrouwensfuncties werden geïdentificeerd.
Dit programma werd opgevolgd door een ander project gericht op goed bestuur, het Project
Institutionele Versterking Bestuurskracht (IVB, 2008-2012). Dit programma omvatte het
voornemen om een onafhankelijk bureau integriteit op te zetten en een registratiepunt of
een hotline voor integriteitskwesties (Meldpunt Integriteit) te introduceren. Het bureau
zou worden belast met registratie, onderzoek en het verstrekken van advies omtrent
integriteitskwesties, breed gedefinieerd en met inbegrip van, maar niet beperkt tot fraude
en corruptie. Tot op het moment van onderzoek (september 2018) treffen zowel Curaçao
als Aruba voorbereidingen om een integriteitsbureau op te zetten (Amigoe, 16 april 2015;
Antilliaans Dagblad, 5 juli 2018). Van een definitieve oprichting van een integriteitskamer

194 Dit beleid geldt niet voor de stichtingen en de overheids-nv’s.

208

Invloed van organisatiekenmerken op fraude en corruptie

is echter alleen in Sint Maarten reeds sprake.195
Een ander belangrijk programma, het Sociaal Economisch Initiatief (SEI), eveneens een
coproductie van Nederland en de Nederlandse Antillen, omvatte ook projecten gericht op
goed bestuur. Het totale budget van het project IVB en SEI bedroeg per 1 januari 2011 circa
84 miljoen Antilliaanse gulden.
In de praktijk zijn de programma’s SBO 2002-2007 en IVB 2008-2012 slechts gedeeltelijk
uitgevoerd. De programma’s en tijdschema’s zijn meerdere malen herzien. Een aantal
activiteiten werd in uiteenlopende periodes binnen verschillende ministeries uitgevoerd,
echter het ontbrak aan een algemene strategie, coördinatie en monitoring. Het is moeilijk
gebleken om de vooruitgang op het gebied van de uitvoering van de ondernomen activiteiten
te meten, grotendeels door het ontbreken van meetbare doelen en de afwezigheid van
(geregistreerde) resultaten (Ecorys, 2007). Van niet alle door Nederland beschikbaar
gestelde ontwikkelingsgelden bestemd voor het uitvoeren van activiteiten om het bestuur
binnen de publieke sector te verbeteren, is gebruik gemaakt. Omdat het geld niet is besteed
in het verwachte tijdsbestek, is een deel van de fondsen komen te vervallen (Ecorys, 2011).
Het integriteitsbeleid van de overheid impliceert op papier dat naar de van fraude en
corruptie verdachte publieke ambtsdragers in de casussen voor hun indiensttreding, een
veiligheidsonderzoek heeft plaatsgevonden; dat zij de eed of belofte hebben afgelegd;
dat regels uit een gedragscode op hen van toepassing zijn en dat zij geacht worden
onregelmatigheden te melden. Ook geldt voor de ambtenaren in de onderzochte organisaties
de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (LMA) waarin verschillende artikelen
zijn opgenomen gericht op het zich gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt; over het
aannemen van geschenken en giften; het melden van (conflicterende) nevenwerkzaamheden
en het gebruik van overheidsgoederen.
Voor bestuurders van overheids-nv’s en overheidsstichtingen, parlementariërs en
ministers, zijn er minder regels op het gebied van integriteit. Toch staan er in de
Staatsregeling ook voor parlementariërs en ministers voorschriften ter voorkoming van
conflicterende nevenactiviteiten en financiële belangen196 en worden ministers gescreend
voordat zij worden aangesteld. Daarentegen hebben het parlement en de ministerraad
geen gedragscode. Voor wat de overheids-nv’s en overheidsstichtingen betreft heeft het
toenmalige Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao het zogenaamde Eilandsbesluit
195 Landsverordening tot instelling van de Integriteitskamer, alsmede tot regeling van de inrichting, samenstelling,
taken en bevoegdheden van de Integriteitskamer (Landsverordening Integriteitskamer), 18 december 2017.
196 Zie Staatsregeling van Curaçao, artikel 37 inzake de zuiveringseed en ambtseed en artikel 47 inzake
geloofsbrieven en zie Staatsregeling van Sint Maarten respectievelijk artikel 54 en artikel 41.
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Code Corporate Governance Curaçao vastgesteld welke in werking is getreden per 1 januari
2010.197 In deze code wordt uitgegaan van een Raad van Commissarissen model voor
overheids-nv’s en overheidsstichtingen en worden allerlei (integriteits)eisen gesteld aan de
aandeelhouder, de toezichthouders en de bestuurders. In 2012 werd het bureau Stichting
Bureau Toezicht Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) als onafhankelijk advies- en
toezichtsorgaan opgericht. Het Bureau geeft de overheid gevraagd en ongevraagd advies
en houdt toezicht op een juiste uitvoering van de wetgeving.
Uit het empirisch onderzoek blijkt echter dat over de onderzochte periode (2000-2015)
de uitvoering van het integriteitsbeleid rommelig en onsamenhangend is geweest en sterk
afhankelijk was van de betrokkenheid van de bewindspersonen. In de praktijk is er weinig
terecht gekomen van een integriteitsbeleid. Zo hebben niet alle publieke ambtsdragers de
eed of belofte afgelegd. Volgens geïnterviewden in Curaçao is uitvoering van dit wettelijk
voorschrift de afgelopen jaren verwaterd: er zijn ambtenaren die 20 jaar bij de overheid
werken en nooit de eed of belofte hebben afgelegd. Ook uit een rapport over institutionele
integriteitszorg van de Rekenkamer in Sint Maarten blijkt dat bij vrijwel geen enkel
ministerie alle ambtenaren de eed of belofte hebben afgelegd (2014, p. 19). Tussentijdse
veiligheidsonderzoeken – bijvoorbeeld als een publieke ambtsdrager van functie verandert
– vinden doorgaans niet plaats.
Uit het empirisch onderzoek blijkt ook dat publieke ambtsdragers niet goed, of in z’n
geheel niet bekend zijn met de bepalingen in de wet, de LMA. Dit geldt vooral voor de
LMA uit 2010 voor de nieuwe landen. De invoering van de nieuwe wetgeving is niet
gepaard gegaan met een gedegen informatiecampagne, waardoor de ambtenaar niet bekend
is met een juiste uitvoering van de bepalingen.
Voor het welslagen van een integriteitsbeleid is het voor publieke ambtsdragers
bovendien van belang dat zij zekerheid hebben over hun rechtspositie. Op het moment
van afronding van dit dissertatieonderzoek198 is hiervan vooralsnog binnen verschillende
overheidsdiensten, zoals de politie, geen sprake. De plaatsing van de ambtenaren
in de nieuwe overheidsorganisaties na 10 oktober 2010 in Curaçao en Sint Maarten
is nog steeds niet overal voltooid. In de praktijk betekent dit dat sommige publieke
ambtsdragers reeds meer dan vijf jaar in een onzekere positie verkeren en even zolang
geen functioneringsgesprekken hebben gehad (Evaluatiecommissie Justitiële Rijkswetten,
2015, p. 66). In september 2019 is het Besluit Rechtspolitie Politie uit 2013 nog steeds
in concept en is daarmee het Rechtspositiebesluit Korps Politie Nederlandse Antillen
197 AB 2009, no. 92.
198 September 2018.
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nog van kracht.199 Hiermee is een belangrijke randvoorwaarde voor het voeren van een
integriteitsbeleid niet vervuld.
Dat vaak niet wordt toegekomen aan de uitvoering van het integriteitsbeleid, ondanks goede
bedoelingen, blijkt ook uit het volgende voorbeeld. In de zaak in de gevangenis in Curaçao
waarbij medewerkers van een ingehuurd beveiligingsbedrijf verdovende middelen naar
binnen smokkelden (nr. 24), blijkt dat in de aanbestedingsbrief was gewezen op het belang
van integriteit:
Gelet op de gevoeligheid en het bijzonder karakter van de taakuitvoering zal de nadruk
worden gelegd op integriteit, professionaliteit en betrouwbaarheid. Er zal aldus
sprake moeten zijn van professionele, betrouwbare en bonafide bewakingsbedrijven
die betrouwbare bewakers kunnen leveren van een onbesproken levensgedrag en
die niet in aanraking zijn geweest met de politie en/of justitie ter zake van enig
(ernstig) misdrijf.200
Echter, het beveiligingsbedrijf heeft uitvoering gegeven aan de overeenkomst met het Land
zonder dat die was ondertekend. Evenmin is bevestigd dat partijen bij de aanbesteding of
gunning over voornoemde passage hebben gesproken.
Samenvattend kan worden gesteld dat reeds in de periode voor 10 oktober 2010 in de wet
en regelgeving het nodige rond integriteit van publieke ambtsdragers was vastgelegd. In de
aanloop naar de staatkundige veranderingen is vervolgens zwaar ingezet op versterking van
de bestuurskracht in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Er waren financiële middelen ter
beschikking voor het ontwikkelen en implementeren van een integriteitsbeleid. Op papier
hebben de overheden allerlei goede voornemens en regels en voorschriften uitgewerkt.
Door de vele bestuurswisselingen kenmerkt het beleid zich echter door discontinuïteit en
gebrek aan daadkracht. Hoewel er periodes zijn geweest waarin relatief veel aandacht werd
besteed aan integriteit, waren die meestal van korte duur en ontbrak het aan samenhang.

6.9 C o n cl u s i e
In hoofdstuk 6 is gebleken dat een merendeel (57%) van de 46 zaken zich heeft afgespeeld
bij een uitvoeringsorganisatie van de overheid. Met 18 zaken (41%) van de 46 zaken is
de sector Justitie oververtegenwoordigd. De betrokkenheid van ambtenaren bij de politie
en de gevangenis kwam het vaakst voor, namelijk in 35% van de gevallen. Daarna volgen
199 P.B. 1999, no. 79.
200 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: H 113/08. Datum uitspraak: 4 november 2008.
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de beleidssectoren Verkeer, Vervoer, Infrastructuur en Ruimtelijke Planning en Financiën.
Opvallend is dat het bij Justitie uitsluitend petty en grand fraude- en corruptiezaken betreft
en bij de twee andere genoemde beleidssectoren alleen om grand en political zaken gaat.
In 65% van de zaken – 30 van de 46 – is sprake van grand of political fraude en/of corruptie.
Het gaat hier om publieke ambtsdragers met een leidinggevende functie of een andere functie
met grote beslissingsbevoegdheid. In meer dan de helft van het totaal aantal zaken was de
leidinggevende zélf betrokken bij de fraude en corruptie en had daarin een leidende rol. Met
andere woorden, diegene die verantwoordelijk is voor een juiste en volledige uitvoering van
de procedures, houdt zich bewust niet aan de regels. Het betreffen onder meer ministers,
gedeputeerden, directeuren, leden van Raden van Commissarissen, een hoofd van een
departement, een commissaris van politie, een korpschef en een officier van justitie.
Het ontbreekt binnen de betrokken organisaties over het algemeen niet aan wet- en
regelgeving en schriftelijke procedures. Wel is geconstateerd dat de procedures niet altijd
bekend zijn, bewust niet worden gevolgd of geen ownership van de wet- en regelgeving
en daarvan afgeleide procedures wordt gevoeld. In de onderzochte zaken zijn vooral de
procedures genegeerd voor de verstrekking van werk-, verblijfs- en bouwvergunningen
en het verlenen van opdrachten (aanbestedingen). Sint Maarten komt opvallend naar
voren als het gaat om het frauduleus verstrekken van vergunningen, Curaçao valt op met
onregelmatigheden in de controle van de in- en uitvoer van drugs en in de Arubaanse
zaken gaat het vaak om politieke benoemingen, in plaats van professionele benoemingen.
De geconstateerde problemen omtrent de frauduleuze afwijkingen van bestaande
procedures bestaan reeds voor lange tijd en zijn hardnekkig, zo blijkt ook uit rapporten van
controlerende en toezichthoudende organisaties.
Gebleken is dat controle niet altijd mogelijk is door het ontbreken van schriftelijke
vastleggingen of door wanordelijke en achterstallige administraties. Maar ook blijkt dat
controlerende instanties en publieke ambtsdragers met een controlefunctie met regelmaat
hebben gesignaleerd dat procedures niet werden gevolgd en, om herhaling in de toekomst
te voorkomen, schriftelijk hebben gewaarschuwd. In dit hoofdstuk hebben we gezien dat
die adviezen in een derde van de zaken terzijde zijn gelegd. Er is niet opgetreden.
Uit de analyse blijkt dat publieke ambtsdragers zich over het algemeen niet veilig voelen
om integriteitskwesties of vermoedens van onregelmatigheden aan te kaarten bij hun
leidinggevenden. Het ontbreekt veelal aan een aanspreekcultuur met open communicatie.
Praten over integriteit wordt als risicovol ervaren. Uit verschillende zaken blijkt daarnaast
dat publieke ambtsdragers zowel door internen als externen onder druk zijn gezet om fraude
en corruptie mogelijk te maken. Dit heeft bij een groot deel van de publieke ambtsdragers
geleid tot een gevoel van onmacht om de bestaande situatie te veranderen. Kort samengevat
is er sprake van een organisatiecultuur van collectieve onverschilligheid en gelatenheid
waarin niet-integere ambtenaren de ruimte nemen.
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Ook is duidelijk geworden dat er in de onderzoeksperiode 2000-2015 binnen de
overheidsorganisaties wel degelijk aandacht is besteed aan integriteit. Bovendien zijn in
verschillende wetten artikelen opgenomen die specifiek zijn gericht op het bereiken van
integer gedrag van de publieke ambtsdrager en zijn er financiële middelen beschikbaar
gesteld voor de uitvoering van integriteitsprogramma’s. Echter, de aandacht voor integriteit
was veelal afhankelijk van de zittende bestuurder. In de praktijk heeft het betekend dat
er met grote tussenpozen enkele integriteitsinitiatieven zijn uitgevoerd, maar dat de
samenhang tussen deze initiatieven en de continuïteit ontbrak. Anderzijds is geconstateerd
dat aan belangrijke voorwaarden om te komen tot het welslagen van een integriteitsbeleid
niet is voldaan: niet alle ambtenaren hebben zekerheid over hun rechtspositie omdat zij
sinds de staatskundige verandering in 2010 geen aanstellingsbesluit hebben ontvangen en
functioneringsgesprekken niet worden gehouden.
Samenvattend betekent het dat het ontbreken van integer leiderschap, het niet volgen van
de procedures, het negeren van adviezen van controlerende instanties, het bestaan van
een onveilige en passieve organisatiecultuur en het slechts mondjesmaat uitvoeren van
een integriteitsbeleid een belangrijke verklaring zijn voor de fraude en corruptie in de
onderzochte casussen. De hier onderzochte mesofactoren die een bijdrage leveren aan
publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van Koninkrijk worden in figuur 4
samengevat.
M E S O
• Gebrek aan integer leiderschap
• Onbekend heid met wet- en regelgeving
• Beperkte naleving procedures
• Gebrek aan ownership
• Ondeugdel ijke administrat ies
• Haperende controles
• Sanct ionering bl ijft uit

• Onveil ige organisat iestructuur
• Cul tuur van wantrouwen, col lect ieve
onverschil l igheid en passiviteit
• Onsamenhangend integriteitsbeleid
en gebrek aan cont inuiteit door
frequente bestuurswissel ingen

Publieke fraude
en corruptie

MESO

Figuur 4 Mesofactoren die een bijdrage leveren aan publieke fraude en corruptie in het Caribisch
deel van het Koninkrijk
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7.1 I n l e i d i n g
Uit hoofdstuk 6 blijkt dat het merendeel van de (vermeende) fraude- en corruptiegevallen
zich hebben voorgedaan in de sectoren Justitie en Verkeer, Vervoer, Infrastructuur en
Ruimtelijke Planning. In hoofdstuk 7 is geanalyseerd om wie het gaat in die sectoren en
wat hen heeft bewogen? Wat is er bekend over de achtergrond van de (vermeende) plegers
uit de 46 zaken? Vanuit welke functie pleegden zij hun daden? Wat is er in het onderzoek
naar voren gekomen over hun persoonlijkheid? Wat heeft de plegers bewogen om misbruik
te maken van hun bevoegdheden ten koste van publieke gelden? Hoe verklaren zij hun
eigen daden?
Eerst geeft paragraaf 7.2 inzicht in de individuele kenmerken van de plegers: sekse, leeftijd,
functie, opleiding en carrière. Zijn het alleen mannen of ook vrouwen? Hoe verhoudt het
aantal ambtenaren zich tegenover het aantal politiek benoemde ambtsdragers? Is er een
patroon te ontdekken in de achtergronden van de (vermeende) plegers?
In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat volgens de literatuur verschillende factoren op
microniveau bepalend zijn voor het plaatsvinden van (vermeende) fraude en corruptie.
In dit onderzoek worden vier gangbare variabelen op het empirisch materiaal toegepast
(zie figuur 5): ten eerste persoonlijkheidskenmerken, ten tweede motieven, ten derde
rationaliteit van handelen en tot slot, neutralisatietechnieken. In paragraaf 7.3 wordt een
korte toelichting gegeven op die factoren. In paragraaf 7.4 tot en met 7.7 is uiteengezet of
er sprake is van deze geselecteerde microvariabelen in de 46 zaken in het Caribisch deel
van het Koninkrijk. In paragraaf 7.8 worden de bevindingen kort samengevat.

Microvariabelen
13. Persoonlijkheidskenmerken

Publieke fraude en
corruptie

14. Motieven
15. Rationaliteit van handelen
16. Neutralisatietechnieken
Figuur 5 Microvariabelen conceptueel model

217

Hoofdstuk 6

7 .2 I n d ivi d u e l e k e n m e r k e n
7.2.1 Sekse
Publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk lijken een
voornamelijk door mannen gedomineerd terrein, dat wil zeggen, het zijn met name mannen
die voor de rechter moesten verschijnen in verband met fraude en corruptie. In 34 (74%)
van de 46 zaken waren de plegers van het mannelijke geslacht. In zeven zaken (15%) ging
het om uitsluitend vrouwelijke publieke ambtsdragers en bij vijf zaken (11%) waren zowel
vrouwen als mannen betrokken.
Tabel 24 Sekse (vermeende) plegers
Sekse plegers
Man

Aantal zaken

%

34

74%

Vrouw

7

15%

Gemengde samenstelling

5

11%

Totaal

46

100%

7.2.2. Leeftijd
Uit 26 van de 46 zaken kon de leeftijd van de publieke ambtsdragers, 34 in totaal, worden
afgeleid.201
Tabel 25 Geboortejaar (vermeende) plegers
Geboortejaar

Aantal publieke ambtsdragers

%

1940 - 1949

8

24%

1950 - 1959

10

29%

1960 - 1969

10

29%

1970 - 1979

6

17%

1980 - 1989

1

1%

Totaal

34

100%

Uit tabel 25 blijkt dat 58% van de publieke ambtsdragers in de periode 2000-2015 tussen de
30 en 50 jaar oud was toen de (vermeende) fraude- of corruptiezaak diende in hoger beroep.
De tabel laat ook zien dat 24% ouder was, namelijk tussen de 50 en 60 jaar oud. De oudste
publieke ambtsdrager, die betrokken was bij de LGO-fraudezaak, de Girobank-, Curintaen de Postbankzaak (nr. 19, 20, 42 en 43), is geboren in 1944 en was 60 jaar oud toen er
201 In de vonnissen van civiele en algemene bestuursrechtelijke zaken (waaronder ambtenarenzaken) zijn geen
geboortedata vermeld. Dit geldt ook voor de vonnissen die gepubliceerd zijn op Rechtspraak.nl.
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gevonnist werd. De jongste publieke ambtsdrager is de vrouwelijke immigratieambtenaar,
geboren in 1982 (nr. 21) die op de luchthaven van Sint Maarten personen uit China zonder
geldige reisdocumenten toeliet. Zij was ten tijde van het hoger beroep 25 jaar.

7.2.3 Functie
De functies die de plegers vervulden ten tijde van hun daden zijn grosso modo te verdelen
in drie groepen: uitvoerenden (voornamelijk in de petty categorie), leidinggevenden
(voornamelijk in de grand categorie) en politiek benoemden (de political categorie). Voor
verschillende plegers geldt dat zij verschillende functies tegelijkertijd uitvoerden. Publieke
ambtsdragers waren bijvoorbeeld zowel lid van de Eilandsraad of het Bestuurscollege en
tevens adviseur of bestuurder van een of meerdere stichtingen of eigenaar van bedrijven.
Zoals uit tabel 26 blijkt, gaat het in 22 zaken uitsluitend om uitvoerenden; in tien zaken gaat
het met name om leidinggevenden en soms tevens om uitvoerenden en politiek benoemde
personen; in 14 zaken betreft het vooral politiek benoemde personen, terwijl er soms in die
zaken ook leidinggevenden en uitvoerenden betrokken waren.
Tabel 26 Verhouding uitvoerenden, leidinggevenden en politieke ambtsdragers
Posities
Uitvoerenden

Aantal zaken

Percentage

22

48%

Leidinggevenden

10

22%

Politiek benoemden

14

30%

Totaal

46

100%

De eerste groep betreft de uitvoerende publieke ambtsdragers, veelal in de petty fraude- en
corruptiezaken. Deze street level bureaucrats stonden in direct contact met het publiek:
politieambtenaar, gevangenisbewaarder, immigratieambtenaar, douanier, administratief
medewerker, penningmeester. Bij hun werkzaamheden konden zij direct samenspannen
met het publiek en misbruik maken van de publieke dienst die zij verleenden. Hoewel
deze groep publieke ambtsdragers doorgaans niet politiek wordt benoemd, blijkt uit de
favoritismezaken dat ministers soms tot op uitvoerend niveau hun invloed op benoemingen
probeerden uit te oefenen. Een voorbeeld hiervan is zaak 36 waar een bode zonder
begrotingsdekking door de minister benoemd werd op een niet-bestaande functie.
In de tweede groep gaat het om publieke ambtsdragers met een leidinggevende functie:
directeur, hoofd van dienst, secretaris van de ministerraad, directeur overheids-nv,
korpschef, politiecommissaris, officier van justitie, tevens ‘chef de poste’ Openbaar
Ministerie. Het gaat hier om functionarissen met ruime discretionaire bevoegdheden. Deze
groep publieke ambtsdragers was formeel niet politiek benoemd, maar in de praktijk was er
grote bemoeienis vanuit de politiek met de invulling van een aantal van deze functies. Na
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een kabinetswisseling worden dan ook niet zelden andere functionarissen op deze posten
benoemd.
De derde groep bestaat uit politieke ambtsdragers: ministers, gedeputeerden en leden van
raden van commissarissen van overheids-nv’s. Door de frequente bestuurswisselingen in
het Caribisch deel van het Koninkrijk is het verloop van politiek benoemde personen groot.

7.2.4 Opleiding en carrière
Voor bijna alle plegers geldt dat zij een vervolgopleiding hebben genoten. In de groep met
uitvoerenden betreft het met name functionarissen met een beroepsopleiding op lager of
middelbaar niveau: de opleiding tot politieambtenaar, douanier of gevangenisbewaarder.
In de tweede groep, de functionarissen met een leidinggevende positie, betreft het ook
opleidingen op hoger en universitair niveau: een studie rechten, medicijnen, bestuurskunde,
accountancy, economie, techniek of de politieacademie. Volgens een geïnterviewde
jaargenoot hebben sommige plegers hun opleiding bovendien afgerond met uitmuntend
resultaat: “Hij was de beste van de klas” (nr. 29).
In zowel de eerste als de tweede groep hadden sommige plegers een lange staat van
dienst: enkele plegers hadden volgens de rechter ook “een geweldige staat van dienst”. De
medewerker van Gebe had 14 jaar “een onberispelijke staat van dienst” (nr. 4). De pleger
van de fraude bij het Landslaboratorium in Aruba (nr. 12) was al meer dan twintig jaar
in dienst als chef Crediteurenadministratie. De korpschef van Sint Maarten (nr. 10) had
een carrière van meer dan 25 jaar bij de politie. Ook de directeur van overheids-nv Post
Nederlandse Antillen (nr. 15) had “een indrukwekkende staat van dienst”. Hij heeft 18
jaar in Nederland gewoond, waar hij voor de VVD lid was van de Provinciale Staten van
Noord-Holland en wethouder in de stadsdeelraad van de Amsterdamse Pijp.
De pleger die in Sint Maarten de functie van officier van Justitie beklede (nr. 18) werkte
voordat hij in 2000 naar Sint Maarten kwam bij het Openbaar Ministerie in Maastricht. In
de periode daarvoor dreef hij handel in Limburg, de zuidelijkste provincie van Nederland.
Hij functioneerde van 2001 tot begin 2005 als ‘chef de poste’ van het Openbaar Ministerie
op de Bovenwindse eilanden van de Nederlandse Antillen. De chef Bureau Narcotica en
Vuurwapendienst van het politiekorps van Bonaire (nr. 31) had naar het oordeel van de
Raad van Beroep in Ambtenarenzaken “een lange en verder vlekkeloze staat van dienst”.
Daarnaast zijn er enkele plegers waarop die lange staat van dienst niet van toepassing
is: Het hoofd van de Afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, sector
Ruimtelijke Ordening en Beheer in Sint Maarten (nr. 34) was na afronding van zijn hogere
beroepsopleiding in Nederland nog maar kort terug in Sint Maarten, toen hij werd betrapt
op het vragen van steekpenningen aan een projectontwikkelaar voor het toekennen van een
bouwvergunning.
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De opleiding en carrière van de derde groep plegers, de politiek benoemden, is zeer
uiteenlopend. Sommige functionarissen studeerden economie, architectuur, rechten of
bestuurskunde; anderen gingen zonder vervolgopleiding de politiek in langs een heel ander
carrièrepad. Een sprekend voorbeeld hiervan is Nelson Monte, de adviseur van de politieke
partij FOL (nr. 19, 20, 42, 43):
Hij begon zijn loopbaan bij modezaak La Aurora in Willemstad, als glazenwasser.
Na enkele jaren schopte hij het tot chef van de herenafdeling. “Ik was een van de
eerste Antillianen die met een jood naar Amerika ging [sic] om kleding te kopen.
Daarvoor moet je je hersens gebruiken.” (Antilliaans Dagblad, 19 maart 2004)
Monte werd respectievelijk eilandsraadlid, statenlid en gedeputeerde. Hij was in 1969
betrokken bij de oprichting van de politieke partij FOL en sloot zich later aan bij de politieke
partij Partido Nashonal di Pueblo (PNP). Na enkele jaren ging hij over tot oprichting van
de partij Soshal Independiente (SI), die nu niet meer bestaat.
Van de publieke ambtsdragers over wie vanuit de zaken informatie beschikbaar is, had
de grootste groep een blanco strafblad. Het ging dus om first offenders. Van vijf publieke
ambtsdragers is bekend dat zij eerder veroordeeld zijn, of verdacht waren in een eerdere
zaak. De verdenkingen en veroordelingen betreffen voornamelijk typische fraudedelicten,
zoals valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting en diefstal.

Zo werd de adviseur Monte van de politieke partij FOL in de jaren tachtig samen met
de toenmalige gedeputeerde van Curaçao George Hueck in verband gebracht met de
fraudezaak ‘Tankigate’ die aan de orde kwam in hoofdstuk 4. De president-commissaris
van overheids-nv Post Nederlandse Antillen (nr. 15) werd in 1995 veroordeeld tot
twee jaar cel wegens oplichting van de overheid en valsheid in geschrifte. Een van
de publieke ambtsdragers uit de Zambezizaak werd in de jaren tachtig in verband
gebracht met fraude (Dohmen & Verlaan, 2004).
Een enkele pleger is na zijn veroordeling opnieuw in aanraking gekomen met politie en
justitie. De commissaris van politie die in 2010 in Sint Maarten gevangenisstraf kreeg
(nr. 9), is in 2013 opnieuw veroordeeld. In Frankrijk kreeg hij een gevangenisstraf van 18
maanden voor een poging om een kilo cocaïne Frankrijk binnen te smokkelen (Amigoe, 8
augustus 2013).
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7 .3 B e t e k e n i s k e n m e r k e n p l e g e r
In hoofdstuk 2 zijn behalve factoren op macro- en mesoniveau ook microfactoren
(individueel niveau) beschreven die van invloed zijn op fraude en corruptie. Vier
microfactoren zijn onderzocht: persoonlijkheidskenmerken, motieven, rationaliteit van
handelen en neutralisatietechnieken.
Zoals in de literatuur beschreven blijkt dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken typerend
zijn voor het vertonen van frauduleus en corruptief gedrag. Vaak zien we dit gedrag bij
personen met een dominante persoonlijkheid die behoefte hebben aan macht over de
omgeving, geldingsdrang voelen en een bepaalde mate van hebzucht aan de dag leggen.
Zij hebben meestal een flamboyant voorkomen en goede communicatieve vaardigheden.
Doorgaans zijn deze personen toegewijd aan de organisatie; zij genieten vertrouwen en
zijn in staat om dingen te regelen. Zien we deze persoonskenmerken terug bij de publieke
ambtsdragers in de zaken in het Caribisch deel van het Koninkrijk? Uit de literatuur blijkt
verder dat plegers bij fraude en corruptie vaak een rationeel motief hebben, een kostenbatenafweging maken en neutralisatietechnieken toepassen om hun daden te verklaren.
Geldt dit ook voor de publieke ambtsdragers in de 46 zaken in dit onderzoek?

7 .4 P e r s o o n li j k h e i d s k e n m e r k e n
Zoals in het theoretisch hoofdstuk is aangegeven worden in de literatuur wel
persoonlijkheidsfactoren genoemd van witteboordencriminelen, maar ontbreekt het aan
overtuigend empirisch bewijs voor een deviant persoonlijkheidsprofiel. In dit onderzoek
zijn de persoonskenmerken niet gemeten aan de hand van een daartoe ontworpen
meetinstrument. Wel is in het empirisch materiaal van de 46 zaken uitdrukkelijk gezocht naar
typeringen van de (vermeende) plegers. In de uitspraken in straf-, civiele en bestuurszaken,
en het onderliggend materiaal daarvan, is doorgaans slechts beperkt informatie te vinden
over typeringen van persoonlijkheidskenmerken. Rapporten van onderzoek, opgesteld
door gedragskundigen, zijn niet aangetroffen. Een geïnterviewde advocaat-generaal gaf
aan dit soort rapporten slechts bij hoge uitzondering te zijn tegengekomen in de dossiers
van het Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Die rapporten hadden nimmer betrekking op plegers van fraude of corruptie. Daarentegen
zijn over de publiekelijk bekende personen uit de politieke fraude- en corruptiezaken wel
vaak typeringen te vinden, zowel in de zaaksdossiers als in de mediaberichten. Ook zijn
plegers getypeerd in interviews. Die typeringen, dus opgetekend uit de mond van derden,
worden hier geschetst.
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Die typeringen tonen alle geoperationaliseerde persoonlijkheidskenmerken: dominant,
machtswellustig, megalomaan, principeloos en toegewijd. En nog meer: grenzeloos, laag
moreel besef, doener, hyperactief, fanatiek crimefighter, ‘druk met zaakjes’, casanova,
amicaal, loyaal, macho en ‘liefhebber van mooie spullen’, zwak, emotioneel en naïef.
Over Nelson Monte, die betrokken was bij de LGO-fraude (nr. 19), de Girobankfraude
(nr. 20), de Curintazaak (nr. 42), en de Postbankzaak (nr. 43), zijn uitgesproken typeringen
gevonden. De officier van justitie deed tijdens de zitting van de LGO-zaak deze uitspraak:
Ongelofelijk triest dat deze man zo, met zijn ambtenaar zijn, deze financieel
kreperende [sic] samenleving misbruikt voor zijn eigen profijt. En het toppunt van
hypocrisie is dat hij pretendeert de voortrekker, de leider van het volk te zijn. Hij
vult zijn zakken ten koste van het volk, hij misbruikt zijn politieke invloed en gooit
de integriteit van de Nederlandse Antillen te grabbel.202
Tijdens de behandeling van de Curinta- en Postbankzaak zei de officier van justitie ter
zitting: “Het is Monte die als componist en dirigent zijn orkest orkestreert en dirigeert. Zijn
eigen composities worden ten gehore gebracht. Hij geeft aan wanneer de violen moeten
inzetten, hij bepaalt de inzet van de piccolo” (NRC Handelsblad, 18 november 2003).
Monte komt volgens de officier van justitie uit het dossier naar voren als een godfather die
zich als een spin in het web van corrupte intriges beweegt en alles en iedereen naar zijn
hand zet. De rechter voegde hieraan toe dat iedereen voor Monte sidderde: “Dat element
van angst zie ik steeds terugkeren. Mensen durven de FOL niet aan te pakken” (NRC
Handelsblad, 24 juni 2009). In een interview met een journalist van het Antilliaans Dagblad
typeert de pleger zichzelf als volgt:
Ik ben godfather van Curaçao in de goede zin des woords. Als een peetvader
van Curaçao, zoals wanneer je vrouw een kind krijgt en er een peetvader wordt
aangewezen. Dat gebeurt hier op Curaçao. In Nederland kennen ze dat niet, daar
zijn alleen heidenen en betekent godfather iets anders, niet iets goeds. Om eerlijk
te zijn ben ik een voorbeeld voor Curaçao. (Antilliaans Dagblad, 19 maart 2004)
Een geïnterviewde politiefunctionaris typeert Monte als volgt:
“Een typische corrupte functionaris van het oude soort. Zijn eigen belang stond
voorop en dat belang diende soms toevallig ook het volk.”

202 Zitting 16 juli 2000.
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Een tweede pleger die in meerdere zaken naar voren komt is Anthony Godett, de zoon
van de vermaarde arbeidsleider Wilson ‘Papa’ Godett. Hij presenteerde zich met verve als
een soort Robin Hood van de Curaçaose achterstandswijken. Hij vergeleek zichzelf met
Jezus Christus, Nelson Mandela en Hugo Chávez. In de armste woonwijken van Curaçao
won Godett vele harten door hier en daar verlichting of een geasfalteerde weg te laten
aanleggen. De media noemen Godett “een echte leider met charisma, iemand die heel goed
weet wat hij wil”. Ook is te lezen: “Hij stuurt zijn partij hard en gedisciplineerd, soms wat
emotioneel, maar hij heeft een gouden hart, net als zijn vader” (NRC Handelsblad, 22 juli
2003). Zelf beaamt Godett dat graag.
Over de persoonlijkheid van een andere pleger in de Curinta- en Postbankzaak, de
gedeputeerde van de Dienst Openbare Werken, Abraham, zegt de rechter tijdens de zitting:
De gedeputeerde de heer Abraham komt uit het onderzoek naar voren als welhaast het
prototype van de corrupte ambtenaar. Maand na maand strijkt hij zijn heimelijk via
Salas [de tussenpersoon] van De Antillen [bouwbedrijf] ontvangen steekpenningen
op, koopt hiermee de goodwill van zijn potentiële kiezers en mengt ze bij zijn eigen
geld.
Abrahams gebrek aan moreel besef, aan fatsoen zelfs, treedt nog eens nadrukkelijk
aan het licht in de affaire met betrekking tot de heer Capriles. Op zich is de oplichting
van Capriles al verwerpelijk, nog kwalijker wordt het als Abrahams vervolgens
meent de getuigen in het politieonderzoek te moeten bewerken. Daarbij deinst hij er
zelfs niet voor terug om de minderjarige dochter van zijn secretaresse onder druk te
zetten om tegen de politie te liegen203.
De voorzitter van de Raad van Commissarissen die pleger is in de Pinnaclezaak (nr. 15) is
arts van beroep en wordt als volgt getypeerd door een geïnterviewde:
“Hij was destijds populair bij zijn patiënten, maar medisch gezien was hij een
drama. Hij had altijd een grote mond, gedroeg zich manipulatief, was met zichzelf
vooringenomen, een beetje narcistisch, zeer geraffineerd, handige ritselaar. Hij had
weinig ontwikkeld empathisch vermogen.”
De commissaris van politie die tevens hoofd van de immigratiedienst was (nr. 9) is in
interviews als volgt omschreven:
203 Geïntegreerde uitspraak van de vonnissen in de zaken van het Openbaar Ministerie (Curinta NV en Post NV).
Zonder datum, zonder paginanummering.
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•
•
•

Dominant, niet aardig, de ‘desintegriteit’ druipt ervan af.
Hij heeft een groot ego.
Hij heeft nooit gedeugd, hij had al streken toen hij op de politieacademie zat. Hij
heeft een beleefd voorkomen, maar hij is grenzeloos. Hij zoekt altijd de grens op. Ik
herinner me dat hij met een vriend in Cuba was geweest. Toen hij terug was op het
politiebureau had hij praatjes over vrouwen en over het beginnen van een club. Dat
is niet passend voor een ambtenaar van politie.

De kustwachtmedewerker (nr. 11) die tevens partner is van de pleger uit zaak nr. 9 is in
interviews als volgt getypeerd:
•

•

Een rustige dame die zich inzette voor goede doelen. Ze had een relatie gekregen
met Loor [pleger uit nr. 11] op de politieacademie. Zij heeft hem over de streep
getrokken. Door haar haalde hij zijn diploma.
Een hele aantrekkelijke vrouw en daar maakte ze gebruik van.

De persoonlijkheidskenmerken van de plegers - drie in totaal - in de Boka Kacho-zaak
lopen volgens geïnterviewden uiteen. De een wordt omschreven als een hyperactief en
extrovert iemand. De ander als een stille brave jongen die goed studeerde en op het punt
stond om de beste van de klas van de basis politieopleiding te worden. Een geïnterviewde
zegt: “Toen ging hij trouwen met een vrouw waarmee vaker integriteitsissues waren
geweest. Daarna is het mis gegaan.” Ook de derde pleger was een goede student. Hij was
de best geslaagde van de basis politieopleiding. Volgens een geïnterviewde: “Ik had nooit
iets gezien van niet integer gedrag van hem. Achteraf hoorde ik dat hij schulden had en dat
hij leugens vertelde.”
Andere typeringen van plegers die zijn aangetroffen in het schriftelijk materiaal en in de
interviews:
•

•
•
•

Een domme kracht. Hij was niet zo goed op papier, maar hij was geliefd op straat.
Door zijn voorkomen en door de wijk waar hij uit kwam kende hij veel mensen. Hij
was ook een hufter, hij sloeg mensen voor niks.
Hij staat bekend als een echte casanova.
Macho die altijd goed gekleed is.
Een flamboyante man met hart voor de zaak, maar ook iemand die regelmatig onder
invloed van alcohol op de plaats delict verscheen. Hij maakte op Sint Maarten van
zijn ambt [officier van justitie] een publieke functie, hij was regelmatig te zien en te
horen op de lokale radio- en televisiestations.
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•
•

Een hyperactief type, altijd druk en altijd bezig met zaakjes. Het verbaasde niemand
dat hij de fout inging.
Iemand die altijd snel wilde overkomen, iemand die hield van mooie spullen.

Uit het beschikbare materiaal ontstaat het beeld dat bij de grand en political fraude- en
corruptiezaken vooral sterke persoonlijkheden betrokken waren die zich directief opstelden.
Ze presenteerden zich als weldoeners die de rijkdom eerlijker wilden verdelen in de
samenleving en die de lagere klassen de mogelijkheid boden om sociaal te stijgen. Van een
aantal daders is duidelijk dat zij dominante persoonlijkheden zijn die weinig tegenspraak
dulden en zich niet lijken te realiseren dat zij niet hun eigen belang, maar het algemeen
belang moeten dienen. Toch waren er in de dossiers ook andere persoonlijkheidstypen
te vinden. De gedeputeerde van Toerisme en Economische Zaken (nr. 42/43) is door de
rechter als volgt geschetst:
De verdachte komt uit het onderzoek naar voren meer als zwak, dan als crimineel.
‘Zwak’ in die zin dat hij de verlokkingen waaraan hij als machthebber op het eiland
is blootgesteld niet heeft weten te weerstaan, terwijl dit wel van hem mocht worden
geëist. Daarentegen is niet aannemelijk geworden dat de verdachte zichzelf q.q. in
de etalage heeft gezet, de corruptie heeft opgezocht.204
Samenvattend is er in het empirisch materiaal een collage aan persoonlijkheidskenmerken
naar voren gekomen, variërend van dominant tot zwak en van hyperactief tot volgzaam.

7 .5 M o t i e v e n
Waarom wordt iets gedaan of nagelaten? Wat beweegt een publieke ambtsdrager om
misbruik te maken van zijn positie ten koste van gemeenschapsgelden? In één geval
gebeurde dat uit ‘liefde’. In de zaak (nr. 18) tegen de officier van justitie zegt de rechter:
Tot enige mildheid noopt bovendien de omstandigheid dat verdachte zichzelf destijds
kennelijk geheel verloren heeft in een vorm van jalousie [sic], die het besef van
de werkelijkheid naar de achtergrond verdrong en die uiteindelijk onontkoombaar
maakte dat verdachte het ambt verloor, dat hem zo na aan het hart lag.205
Bij zes zaken, de political corruptiezaken in de subcategorie favoritisme, was het motief
het behoud of de versterking van de eigen positie door een aanstelling van een functionaris
204 Ibid.
205 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: HAR:199/2006. Datum uitspraak: 7 november 2006, p. 11.
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te verlengen of een nieuwe functionaris te benoemen. Ook in een van de politiekeomkopingszaken (nr. 42/43) kwam bij één publieke ambtsdrager het behoud van de eigen
positie als belangrijke drijfveer naar voren. De rechter typeerde de minister van Verkeer
van de Nederlandse Antillen als volgt:
Niet in een enkel ongelukkig moment van uitglijden of vergissen, maar op meerdere
momenten waaraan bovendien bedenktijd vooraf is gegaan. Niet aannemelijk is
geworden dat hij daarbij zijn eigen financieel gewin heeft nagestreefd. Voor Bulo
[de minister] ging het om het behoud van zijn prestigieuze positie, in zoverre heeft
ook hij het Landsbelang achtergesteld bij zijn persoonlijk belang.206
Van de 39 andere zaken is de indruk ontstaan dat het streven naar materieel voordeel ten
grondslag lag aan het handelen van de pleger. De materiële baten waren over het algemeen
niet gering en varieerden van enkele duizenden tot enkele miljoenen Antilliaanse of
Arubaanse gulden. Uit het beschikbare materiaal is niet bekend geworden of de handelingen
zijn veroorzaakt door bepaalde omstandigheden zoals huwelijks- en relatieproblemen;
financiële problemen; drank-, gok- en drugsproblemen.
In de petty corruptiezaken ging het per transactie veelal om enkele duizenden Antilliaanse
of Arubaanse gulden: samen met zijn collega liet de ambtenaar van politie in Sint
Maarten de Chinese restauranthouder 1500 US-dollar betalen voor het ontbreken van
twee vergunningen (nr. 22); de gevangenisbewaarder die telefoons binnensmokkelde
in de Arubaanse gevangenis vroeg 500 tot 900 Arubaanse gulden per telefoon (nr. 23);
de douanier in Curaçao kreeg per keer 100 à 200 Antilliaanse gulden om goederen op
luchthaven Hato door te laten (nr. 28).
Een geïnterviewde ambtenaar van politie verklaart over de zaak waarin de Chinese
restauranthouder werd afgeperst het volgende:
“Een groep van drie deed dit. Dit was niet gewoon in het korps. Ze zaten in geldnood.
Ze wilden ook mooie auto’s en motoren en dachten een makkelijke prooi te hebben.
Ze hadden nooit verwacht dat de Chinezen aangifte zouden doen.”
In de petty fraudezaken liepen de bedragen per zaak op tot meer dan 100.000 Antilliaanse
gulden: de administratief medewerker van de Stichting Gehandicapten in Aruba verduisterde
50.000 Arubaanse gulden (nr. 1); de penningmeester van de Stichting Kinderbescherming
206 Ibid.
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in Curaçao stal 70.000 Antilliaanse gulden (nr. 2); de medewerker Gedetineerdenzorg in
Sint Maarten ging ervandoor met ruim 100.000 Antilliaanse gulden (nr. 3) en de ambtenaar
van politie in Curaçao ontvreemdde een koffer met 100.000 Antilliaanse gulden uit een
Chinese minimarket (nr. 5).
In de grand en political fraude- en corruptiezaken bedroeg de opbrengst soms miljoenen. De
commissaris van politie in Sint Maarten die illegalen aan een verblijfsvergunning hielp (nr. 9),
had 700.000 US-dollar op een offshore-rekening in Nevis staan, waarvan hij de herkomst
niet kon verklaren; de chef Crediteurenadministratie van het Landslaboratorium in Aruba
liet in tien jaar 10 miljoen Arubaanse gulden verdwijnen (nr. 12); de magazijnmeester van
het laboratorium in Curaçao eigende zich 2,1 miljoen Antilliaanse gulden toe (nr. 13);
in de Pinnacle-zaak werd ruim 450.000 Antilliaanse gulden overgemaakt naar de vrouw
van de directeur terwijl er geen werkzaamheden voor dat bedrag waren verricht (nr. 15);
de directeuren van de Girobank verduisterden 400.000 Antilliaanse gulden (nr. 20) en de
minister van Economische zaken, Communicatie, Energie & Milieu in Aruba deed een
onrechtmatige betaling van ruim 677.000 Arubaanse gulden (nr. 41).
De drie politieambtenaren die (soms in uniform) overvallen en ripdeals pleegden – de
zogenaamde Boka Kachozaak (nr. 29) – overvielen de geldkoerier van Campo Alegre en
maakten 67.000 US-dollar buit. In de zaak waar een douanier op luchthaven Hato (nr. 32)
een rol speelde en waarbij drugs in stroomcompartimenten van vliegtuigen werden
verstopt, schatte de rechter de wederrechtelijke inkomsten van het drugsnetwerk op 3,5
miljoen Antilliaanse gulden.207
In de Curintazaak (nr. 42) en de Postzaak (nr. 43) ging het om velerlei soorten geschenken
en giften. In Curaçao ontving de gedeputeerde van Infrastructuur van twee ondernemers
150.000 Antilliaanse gulden voor de toewijzing van erfpachtgronden. Het geld was
bestemd voor zijn politieke partij. De gedeputeerde van de Dienst Openbare Werken
aanvaardde 40.000 tot 60.000 Antilliaanse gulden aan steekpenningen van een aannemer
en de gedeputeerde van Toerisme en Economische Zaken ontving van deze aannemer
tuinaarde en marmeren tegels. Deze gedeputeerde liet een Heilige Communiefeest bij
het Sheraton Hotel te Curaçao betalen en kreeg 15.000 Antilliaanse gulden korting op de
verbouwing van zijn huis. De minister van Verkeer van de Nederlandse Antillen nam in
gunningstrajecten steekpenningen aan van contracteerde partijen terwijl hij wist dat de
bedrijven niet capabel waren om het land te helpen. De rechter in de Curinta- en Postzaak
constateerde hebzucht bij een aantal plegers:

207 Databank Openbaar Ministerie. Registratienr. ontnemingsvonnis: HAR 12/13. Datum uitspraak: 30 oktober
2014.
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De strafzaken die thans aan de orde zijn, verschaffen ontluisterende voorbeelden
van ambtelijke corruptie. En wie zijn in dit geval dan degenen die het volk hebben
bestolen? Armoezaaiers die, moe van hun dagelijkse misère de verleiding om ook
eens een keertje te kunnen ervaren wat ‘luxe’ is niet hebben kunnen weerstaan?
Kanslozen die in het besef van hun beperkte mogelijkheden en tot een marginaal
bestaan gedoemd, hun toevlucht zoeken tot de criminaliteit? Nee. Hoe groot de
onderlinge verscheidenheid van de leden van dit collectief verdachten ook moge
zijn, het betreft stuk voor stuk welgestelde, welopgeleide en voor het oog keurige
heren van stand. Allen mannen in, in intellectueel en materieel opzicht, goeden
doen. Hooggeplaatsten uit de zakelijke en/of politieke Curaçaose samenleving.
They had it all.208
De tegenprestaties in de Zambezizaak (nr. 45) liepen uiteen, blijkt uit de tenlastelegging.
Booi was directeur van het Bonairiaanse bedrijf Prefab NV. Voor zijn vermeende diensten
aan de Fundashon Cas pa Comunidad Arubano/Interbank Aruba NV zou hij via Prefab NV
vergoed zijn met een forse korting op de prijs van twee percelen in Bonaire. Hij schafte
de grond aan voor de schappelijke prijs van 330.000 Antilliaanse gulden, een bedrag dat
volgens het Openbaar Ministerie aanzienlijk lager was dan de werkelijke waarde.
Verder stelde het Openbaar Ministerie dat Booi voor zijn vermeende diensten aan Charpei
BV en/of Kralendijk Real Estate BV en/of Robert Peliker, bestuurder en/of feitelijk
leidinggevende aan die twee bv’s als tegenprestatie heeft ontvangen: 1) het recht op
450.000 Antilliaanse gulden (uit hoofde van een zogenaamde ‘vastleggingsovereenkomst’
tussen Booi en Peliker; 2) het recht op participatie in en/of ontwikkeling van de percelen
die aan Charpei BV/Peliker zijn toegekend; 3) een geldbedrag van 3000 US-dollar van
Kralendijk Real Estate BV; 4) samen met Antonio D. Da Silva een voorwaardelijk recht
op nog eens 1,5 miljoen US-dollar (uit hoofde van een door Peliker getekende ‘promesse’
om dat bedrag in drie termijnen te betalen, in ruil voor de volledige medewerking aan de
uitvoering van de voorgenomen plannen van Peliker).209
In het geval van El Hage stelde het Openbaar Ministerie dat El Hage voor zijn vermeende
diensten aan Protec Developments NV en de heren Apolinarion als tegenprestatie heeft
ontvangen: 1) de bouw van een woning tegen zeer lage kosten; 2) een geldboete van
38.965,81 Antilliaanse gulden (in de vorm van het wegstrepen van vorderingen op El Hage
en/of El Hage-Cicilia; 3) een valse verklaring in de offerte/kostenraming van de bouw van
het huis, met een initiële kostenraming van 436.275 Antilliaanse gulden en een bepaling

208 Geïntegreerde uitspraak van de vonnissen in de zaken van het Openbaar Ministerie (Curinta NV en Post NV).
Zonder datum, zonder paginanummering.
209 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: onbekend. Datum uitspraak: 15 april 2014.
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dat El Hage een bedrag van 100.000 Antilliaanse gulden vooruitbetaald zou hebben.210
Van de politiek benoemde functionarissen (ministers, gedeputeerden, leden van raden
van commissarissen) ligt in het verlengde van het persoonlijke materiële voordeel, het
bevoordelen van de politieke partij: het uitbreiden van politieke macht om bijvoorbeeld
politieke partijcampagnes te financieren, een partijgebouw te bekostigen of mensen te
benoemen op bepaalde posten.
Van een enkele pleger is achteraf vastgesteld dat sprake was van schulden, soms in
combinatie met ‘een vrouw’ die op de achtergrond een rol speelde. In twee zaken bij de
politie in Curaçao (nr. 26 en nr. 29) was de vrouw van de pleger zelf betrokken bij criminele
activiteiten. Uit enkele andere zaken blijkt dat de pleger in de problemen is gekomen
door een crimineel familielid. De immigratiebeambte (nr. 33) die op Hato Airport een
mensenhandelnetwerk faciliteerde door Dominicaanse vrouwen zonder visum het land
binnen te laten, stond onder invloed van een criminele zus die eerder veroordeeld was
voor drugshandel. Een geïnterviewde ex-collega, een ambtenaar van politie, zegt: “Het
was wachten tot ze de fout inging, en het valt me nog mee dat het zolang geduurd heeft.”
De douanier (nr. 32) op Hato Airport – volgens geïnterviewden een zoon van een zeer
integere douanier met een uitmuntende staat van dienst - verborg de drugs voor zijn broer
die onderdeel uitmaakte van een drugsnetwerk.
Naast de genoemde redenen van schulden en geldnood, je slag slaan omdat het kan,
partijfinanciering en de behoefte om op grote voet te leven, is in dit onderzoek over de
achtergrond van het geldmotief relatief weinig bekend geworden. Niet bekend is of sprake was
van verslavingsproblematiek, afpersing, een problematische schuld of een ander probleem.

7 .6 R at i o n a li t e i t va n h a n d e l e n
Uit de meeste zaken blijkt dat bij de plegers sprake was van een rationeel denkproces,
er werd vooraf nagedacht over de kansen en bedreigingen. In een enkele zaak kwam dat
duidelijk naar voren: de bewaarster van de Pointe Blanche-gevangenis in Sint Maarten (nr.
6) die thuis administratieve werkzaamheden voor anderen verrichtte om hen aan een legale
verblijfsstatus te helpen, verklaarde ter zitting in hoger beroep dat zij deze activiteiten
verrichtte als opmaat naar het opstarten van een eigen administratiebedrijfje.211 Ook de
medewerker van Gebe in Sint Maarten (nr. 4) verklaarde dat hij er willens en wetens voor
210 Ibid.
211 De Rechtspraak. Zaaknr. H 119/2009. Datum uitspraak: 6 januari 2010. Geraadpleegd op 26 juli 2015, van
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BM1438
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heeft gekozen om illegaal stroom af te tappen, omdat hij anders zijn werkzaamheden niet
kon voortzetten. De aanvraag voor het plaatsen van een elektriciteitsmeter werd volgens de
pleger (te) traag afgehandeld, waardoor hij zich genoodzaakt voelde stroom op een illegale
wijze af te tappen. De rechter is echter van mening dat er naar een alternatief gezocht had
kunnen worden, zoals het huren van een stroomaggregaat.
De frauduleuze en corrupte gedragingen komen in de regel niet uit de lucht vallen, maar
zijn het resultaat van een langdurig proces waarin de publieke ambtsdrager steeds verder
afglijdt. Van deze zogeheten slippery slope was sprake bij het Bureau Rijbewijzen van
de Arubaanse politie (nr. 7) waar uiteindelijk zo’n 1200 vervalste rijbewijzen werden
verkocht. Van afglijden is eveneens sprake bij de chef crediteurenadministratie van het
Landslaboratorium te Aruba (nr. 12), die in tien jaar zo’n tien miljoen Arubaanse gulden
liet verdwijnen. Ook van de drie politieambtenaren in de Boka Kachozaak te Curaçao
(nr. 29) is vastgesteld dat zij van hardwerkende en serieuze crimefighters geleidelijk aan
veranderden in zware criminelen die (soms in uniform) overvallen en ripdeals pleegden.
Sterker nog, de kosten-batenanalyse die deze plegers maakten was er ook op gericht om
de pakkans te verkleinen: zij pasten contra-strategieën toe en stichtten brand bij het RST,
het opsporingsteam dat belast was met het onderzoek naar de betrokkenheid van deze
politiefunctionarissen bij de moord op twee Venezolanen.
Zeker voor de political fraude- en corruptiezaken geldt dat er sprake was van een rationeel
proces met een grondige kosten-batenanalyse. In de privatisering van Post NV (nr. 43)
was vooraf uitgebreid nagedacht over de juridische constructie om de herkomst van de
steekpenningen te verdoezelen teneinde de politieke partij FOL te financieren. Zowel voor
de LGO-fraude (nr. 19) en de Fondo Desaroyo Nobo-zaak in Aruba (nr. 44) als voor de
Zambezizaak in Bonaire (nr. 45) geldt dat deze (vermeende) plegers van politieke fraude
en corruptie vooraf zorgvuldig hebben nagedacht over de mogelijkheden tot zelfverrijking
en minimalisering van de kans op ontdekking.
Maar ook in een aantal petty en grand fraude- en corruptiezaken is duidelijk sprake van een
rationeel proces waarin voors en tegens tegen elkaar zijn afgewogen. In de zaak rond de
Point Blanche Gevangenis in Sint Maarten (nr. 6) blijkt de medewerkster bewust nagedacht
te hebben over manieren om geld te verwerven voor de start van een eigen bedrijf; in de
KIA-zaak in Aruba (nr. 26) is vooraf nagedacht over een manier om verboden waar binnen
te smokkelen. Uit deze en andere zaken blijkt dat de fraude en corruptie over het algemeen
geen eenmalige activiteit was die plaatsvond in een opwelling, maar een proces waarin
door plegers stelselmatig bepaalde afwegingen werden gemaakt. Dit neemt niet weg dat
wordt vermoed dat bij sommige plegers sprake was van beperkte rationaliteit; zij hadden
niet helemaal door waarmee ze bezig waren en wat voor consequenties dat kon hebben.
Volgens een geïnterviewde officier van justitie is zaaknummer 33 hier een voorbeeld van:
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“Het is voorstelbaar dat deze immigratieambtenaar te Curaçao faciliterende diensten
verleende aan een mensensmokkelnetwerk waarvan zij het geheel niet overzag.”

7 .7 N e u t r a li s at i e t e c h n i e k e n
Hoe verklaart de publieke ambtsdrager zelf zijn daden? Maakt hij gebruik van
neutralisatietechnieken om zijn gedrag te verantwoorden? Over het algemeen staan
zij achter de dominante normen van de samenleving, maar maken voor zichzelf een
uitzondering. Zij beschouwen deze uitzondering als het gevolg van een bijzondere
omstandigheid. De neutralisatietechnieken die zij gebruiken bieden argumenten en
excuses voor het frauduleus en corruptief gedrag. Die technieken kunnen zowel vooraf
als achteraf worden ingezet.
In onderstaande subparagrafen is de indeling in neutralisatietechnieken van Sykes en
Matza (1960) gehanteerd.

7.7.1 Ontkenning van verantwoordelijkheid
In de neutralisatietechniek ‘ontkenning van verantwoordelijkheid’ wordt ervan uitgegaan
dat de pleger niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijn gedrag omdat de schuld
buiten hem ligt. Hij verklaart zijn handelen door oorzaken die buiten zijn individuele
controle liggen. In zeker zeven zaken is hiervan sprake.
•

De korpschef van Sint Maarten (nr. 10) ondertekende immigration re-entrydocumenten en verklaarde tijdens het hoger beroep dat zijn meerdere, de
Gezaghebber, hier mee instemde:
U, voorzitter, houdt mij voor dat volgens art. 8 tweede lid van het Toelatingsbesluit
de modellen voor onder meer het bewijs van terugkeer door de Minister van
Justitie worden vastgesteld. Ik heb daar verder geen commentaar op behalve dan
dat de toenmalige Gezaghebber van Sint Maarten het eens was met het door Loor
[voormalig hoofd immigratiedienst] ontworpen document.212

•

De kustwachtmedewerker van Sint Maarten (nr. 11) gaf geen blijk van enig besef
van de ernst van de bewezen verklaarde feiten. Zij bleef zich op het standpunt stellen
dat zij niets had misdaan. In het vonnis staat: “De verdachte heeft verklaard dat zij
meende dat haar uitkering [in Nederland] was verlaagd vanwege haar inkomsten bij
de Kustwacht.”213

212 Databestand Openbaar Ministerie. Zaaknr: H-16/2009. Datum uitspraak: 26 maart 2009, p. 8.
213 Databestand Openbaar Ministerie. Zaaknr: H 146/08. Datum uitspraak: 19 maart 2009, p. 7.
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•

•

•

•

•

De directeur Scheepvaart (nr. 14) gaf toe dat hij op eigen naam, en niet op naam van
de overheid, een factuur heeft gezonden aan een bedrijf waarvoor hij een audit had
verricht als lid van een commissie die was ingesteld door de Directie Scheepvaart
en Maritieme Zaken. De pleger heeft in hoger beroep verklaard dat hij dit bedrag
heeft gefactureerd omdat hij al geruime tijd zijn reiskosten uit eigen middelen moest
betalen. Het was echter zijn bedoeling om het bedrag op rekening van de overheid
terug te storten.
Een geïnterviewde verklaarde over de pleger in de Autogate (nr. 17) dat die er heilig
van overtuigd was dat het niet fout was wat hij deed. Het zou allemaal heel hoog
zijn opgelopen en het zou een slechte rechtszaak zijn.
De Hoofdkommies van de douane (nr. 28) die steekpenningen aannam van een
zakenman die goederen invoerde, gaf aan dat de eindverantwoordelijkheid voor
het doorlaten van passagiers en het vrijgeven van goederen bij de teamleider
[medeverdachte] lag, niet bij de Hoofdkommies.
In de zaak van de onrechtmatige verlenging van het contract van de financieel
directeur bij de ATA (nr. 37) voerde de pleger aan dat zij van haar vorige werkgever
- in de particuliere sector - een aanbod had gehad. Zij had behoefte aan financiële
zekerheid in de laatste jaren van haar werkzame leven. Nadat zij dit met de minister
had besproken, bood hij haar een nieuwe overeenkomst aan. Hij was zeer te spreken
over haar werk en wilde haar graag behouden.
In de zaak bij WEB in Aruba (nr. 41) beschuldigde de rechter de minister ervan
dat hij een onrechtmatige betaling van 677.000 Arubaanse gulden aan de WEBwerknemers had gedaan. Dat bedrag stond niet op de begroting van het ministerie,
maar de minister voerde aan dat deze uitbetaling niet onrechtmatig was: aan de
inkomstenzijde zou worden vermeld dat het Land minder dividend van Utilities NV
had ontvangen dan oorspronkelijk was begroot. Volgens de minister zou daarmee
de betaling ook begrotingstechnisch verantwoord zijn. Daarnaast meldt het vonnis:
“Verder voert [minister] aan dat de redelijkheid en billijkheid zich ertegen verzetten
dat hij het kind van de rekening wordt doordat degenen die de begroting dienden uit
te voeren, hun werk niet naar behoren hebben gedaan.”214

7.7.2 Ontkenning van schade of benadeling
Bij de toepassing van de neutralisatietechniek ‘ontkenning van schade of benadeling’
beargumenteert de pleger dat zijn gedrag geen serieuze schade toebrengt, ongeacht het
frauduleuze of corruptieve karakter van het feit. In zeker vijf zaken werd schade of
benadeling ontkend.
214 De Rechtspraak. Zaaknr: AR 3132/2005-H-311/09LJN. Datum uitspraak: 21 september 2010. Geraadpleegd
op 3 juli 2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHNAA:2010:BO3018, p. 2.
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•

De gedeputeerde van Sint Maarten (nr. 46) betuigde spijt en sprak het vaste
voornemen uit om zich verre te houden van iedere vorm van belangenverstrengeling.
Over het bezoek aan de fabriek van de leverancier van kantoormeubilair verklaarde
hij: “Ik vond dit een goede educatieve reis. Ik wilde me oriënteren en ik ben nooit
onder druk gezet om de opdracht aan deze fabrikant te geven.” Hij gaf ook aan dat
de reis een privékarakter had (Amigoe, 29 januari 2010).

In vier van de zes zaken waarin schade is ontkend, vonden de plegers dat zij geen schade
hebben berokkend, maar dat zij juist schade hebben geleden. Zij verzochten de rechter om
een schadevergoeding.
•

•

•

•

In de Pinnacle-zaak (nr. 15) vroeg de voormalig directeur van Post-NV om een
afkoopregeling van 1.342.000 Antilliaanse gulden omdat hij meende dat hij
onterecht op staande voet was ontslagen.
De chef van het Bureau Narcotica en Vuurwapendienst in Bonaire (nr. 31) die
nalatigheid werd verweten, eiste een tegemoetkoming in de door hem gemaakte
bezwaarkosten.
In de Selikorzaak (nr. 39) verzocht de onrechtmatig benoemde directeur om
een schadevergoeding. Hoewel het benoemingsbesluit door de rechter was
vernietigd, lag er volgens de betrokkene wel een rechtsgeldig contract. Hij zei dat
de commissarissen door de aandeelhouder waren gemandateerd om met hem in
onderhandeling te treden.
De voormalig medewerker van Arubus in Aruba (nr. 40) eiste een schadevergoeding
van 2.219.200 Arubaanse gulden. Naar zijn stellige mening was zijn benoeming
tot beleidsadviseur, met een inkomen van een Statenlid en een contract tot aan zijn
pensioen, wel rechtmatig verlopen.

7.7.3 Ontkenning van slachtoffer
Bij de neutralisatietechniek ‘ontkenning van slachtoffer’ praat de pleger zijn gedrag goed
door aan te voeren dat de benadeelde partij geen schade heeft ondervonden. In onderstaande
zaak is hiervan duidelijk sprake.
•
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Uit het vonnis in de zaak van de politiebeambte die - buiten diensttijd en onbevoegd
- met zijn oom een koffer met 100.000 gulden heeft meegenomen uit een minimarket
(nr. 6), blijkt dat deze pleger eerst lange tijd heeft ontkend dat hij op de bewuste
avond bij de toko is geweest. Vervolgens heeft hij verklaard dat zich feitelijk geen
bijzonderheden of onregelmatigheden hadden voorgedaan tijdens de politieactie die
misschien niet aan alle wettelijke eisen voldeed. Bij een drugscontrole in het pand
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zou hij slechts een koffer met verdachte inhoud hebben aangetroffen en die voor
onderzoek hebben meegenomen. Uit het onderzoek is echter gebleken dat hij de
slachtoffers heeft bedreigd met geweld: een van de slachtoffers moest gaan zitten
want anders zou hij in de boeien worden geslagen en worden gearresteerd. De
rechter oordeelde als volgt:
Met zijn herhaalde verklaring ter zitting dat hij de beste agent is van zijn team en dat
hij in zijn gedrevenheid alleen wat te ver is gegaan door op eigen initiatief buiten
diensttijd met een familielid een huiszoeking te doen, heeft hij er blijk van gegeven
onvoldoende de ernst van de situatie in te zien.215

7.7.4 Veroordeling van de oordelaars
Bij de neutralisatietechniek ‘veroordeling van de oordelaars’ buigt de pleger elke
beschuldiging om door te wijzen op fouten van de ander. De plegers proberen sympathie
te winnen bij de bevolking door de ander ervan te overtuigen dat hen onrecht is
aangedaan door partijpolitiek, door een subjectieve behandeling van de opsporings- en
vervolgingsinstanties en door koloniaal gedrag van politiek Den Haag. Deze plegers stellen
zich op als slachtoffer van de overheid, het rechts- en het politieke systeem.
In vier zaken is dit het geval.
•

•

Naar aanleiding van de hogerberoepszaak zei de korpschef in Sint Maarten (nr.
10) dat het onderzoek naar hem was geïnitieerd door het Nederlandse Ministerie
van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie van de Nederlandse Antillen, het
Openbaar Ministerie en het Hof van Justitie. Het onderzoek zou bedoeld zijn om
hem weg te krijgen in verband met de staatkundige veranderingen: “Dit proces wordt
gevoerd om aan te tonen dat Sint Maarten niet klaar is voor de status van het land,
omdat zelfs de hoofdcommissaris corrupt is.” De korpschef was van mening dat hij
geslachtofferd is omdat hij tegen de komst van de marechaussee op Sint Maarten was.
De politiek benoemde publieke ambtsdrager in de Selikorzaak (nr. 39) noemde
de uitspraak een vonnis uit politiek Den Haag, omdat de rechters die uitgezonden
worden naar de eilanden vanuit Nederland zouden worden aangestuurd. Er werd
met twee maten gemeten, vond de pleger, die wees op de benoeming van een tweede
directeur bij overheids-nv UTS en op de benoeming van Gerrit Zalm in Nederland.
“In Nederland benoemde Wouter Bos ex-minister van Financiën Gerrit Zalm ook
tot directeur van ABN-AMRO Bank zonder sollicitatieprocedure.” (Amigoe,
25 januari 2012)

215 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: onbekend. Datum uitspraak: 25 september 2008.
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Politiek handelen dat erop gericht is om een bepaalde politieke partij in diskrediet te
brengen, wordt ‘partijpolitiek’ genoemd. In de zaken van politieke fraude en corruptie
beschuldigden de leden van de politieke partijen (die subject zijn van onderzoek) de andere
politieke partijen van partijpolitiek. Enkele voorbeelden:
•

•

De Fondozaak in Aruba (nr. 44) duurde van 2002 tot 2008 en ging gepaard met veel
politiek rumoer, in de zin dat het Openbaar Ministerie, de Algemene Rekenkamer
van Aruba en het Hof van Justitie werden beschuldigd van partijdigheid. Ook de
regering werd beschuldigd van pogingen om het proces te beïnvloeden.
In de onderzoeken naar leden van de politieke partij FOL (nr. 20, 42, 43) was het
de toenmalige premier Miguel Pourier van de Partido Antia Restrukturá (PAR), die
medio 2001 aangifte deed van oplichting tegen Anthony Godett en zijn partijgenoten.
Godett zei in het Curintaproces: “Het is een politiek proces, ik ben onschuldig.
Dit sterkt mij om door te gaan. Ik zal de grootste leider zijn tot 2012.” De rechter
oordeelde: “Verdachte heeft bij herhaling te kennen geven dat het hier gaat om een
politiek proces en dat hij uitsluitend vanwege politieke motieven is vervolgd. Hij geeft
daarmee blijk van een gebrek aan inzicht in het verwerpelijke van zijn handelen.”216
In het verlengde van de beschuldiging van lokale partijpolitiek, beschuldigde Godett
Nederland ervan een politiek proces te voeren. De verdediging van de verdachten zette
vraagtekens bij de eerlijkheid van het proces en daarmee bij de ontvankelijkheid217
van het Openbaar Ministerie. Zij maakte verwijten aan het adres van de politie en het
Openbaar Ministerie. De Europees-Nederlandse rechercheurs zouden zich beledigend
hebben uitgelaten: “...alle Antillianen zijn fraudeurs” en “...alle politici zijn corrupt”.
Ben Komproe was tijdens de onderzoeken naar de overheids-nv’s minister van
Justitie namens de politieke partij FOL. Hij zei het vertrouwen op in de procureurgeneraal van de Nederlandse Antillen, Dick Piar, en startte een ontslagprocedure tegen
hem. Ook stelde hij een commissie in die het Openbaar Ministerie grondig moest
doorlichten. De minister verweet de procureur-generaal een gebrek aan loyaliteit en
betrouwbaarheid (NRC Handelsblad, 17 januari 2004).

7.7.5 Verwijzing naar hogere plichten of morele principes
Bij de neutralisatietechniek ‘verwijzing naar hogere plichten of morele principes’
beargumenteert de pleger dat hij niet handelde in eigenbelang maar in het belang van
anderen die de dienst of gunst meer nodig hebben. In zeker drie zaken was sprake van deze
neutralisatietechniek.
216 Databank Openbaar Ministerie. Zaaknr: onbekend. Datum uitspraak: 16 juli 2004, p. 32.
217 Van niet-ontvankelijkheid kan sprake zijn bij ernstige inbreuken op de beginselen van een behoorlijke
procesorde of strafvervolging, waardoor het wettelijk systeem in de kern wordt geraakt.
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•

Het voormalig hoofd van de immigratiedienst van Sint Maarten (nr. 9) wilde met
de ontwikkeling van het Immigration Re-entry Document (IRD) een einde maken
aan een, naar zijn zeggen, ongewenst ‘cultuurtje’ waarbij een vreemdeling de
Immigratiedienst vertelde dat hij naar zijn herkomstland reisde en daarna zonder
problemen wilde terugkeren naar Sint Maarten. De pleger zei:
Met problemen bedoel ik dat er geen eenduidig beleid was met betrekking tot de
toegang van Sint Maarten. Ik wilde van dit cultuurtje af en heb nagedacht over een
oplossing. Mijn oplossing was het IRD formulier. Dit heb ik voorgesteld aan de
korpschef. Ik heb de naam veranderd van ‘Client Kopy’ in ‘IRD’.218

•

•

Ook de korpschef van Sint Maarten (nr. 10) beoogde kennelijk alleen een betere
hanteerbaarheid van het probleem van de illegalen. Met de formulieren wilde
hij illegalen de kans geven naar hun herkomstland te reizen om de benodigde
documenten te verzamelen om een legale status in Sint Maarten te krijgen. Hij deed
dit “op humanitaire gronden”, om mensen die al jaren op het eiland woonden en
werkten een kans te geven.
De gedeputeerde van de Dienst Openbare Werken die een rol speelde in de
Curintazaak (nr. 42) ontkende niet dat hij geld had aangenomen van een aannemer.
Hij zei dit te hebben gedaan voor zijn politieke partij. “Ik heb steeds gezegd dat ik
de geldbedragen in het kader van fundraising heb ontvangen.”219 Naar zijn zeggen
heeft hij het geld niet aangenomen in de hoedanigheid van ambtenaar, maar als
partijpoliticus. Met de financiering van zijn politieke partij had hij het algemene
belang gediend, luidde zijn uitleg. De gedeputeerde beriep zich op de aloude
praktijk in Curaçao waarbij fondsen worden geworven om daaruit partijkosten te
voldoen. Het vonnis meldt:
Een veelgebruikt systeem is dat van de lootjesverkoop: partijen geven zogenaamde
‘loten’ uit en pogen deze, onder andere, door het bedrijfsleven te doen afnemen.
Van een echte loterij is lang niet altijd sprake; er is namelijk lang niet altijd een
trekking. Ook echter indien wel een trekking plaatsvindt is in feite veelal sprake
van een verkapte vorm van het doen van een gift omdat de prijs van de loten in geen
enkele verhouding staat tot de waarde van de prijs en de koper van de lootjes een
prijs veelal niet eens wenst te ontvangen.220

218 Afkomstig uit proces-verbaal van politie, 6 februari 2008. Overgenomen uit: Databestand Openbaar
Ministerie. Zaaknr: H-16/2009. Datum uitspraak: 26 maart 2009.
219 De Rechtspraak. Zaaknr: 03036/04 A. Datum uitspraak: 27 september 2005. Geraadpleegd op 18 september
2015, van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2005:AT8328, p. 2.
220 Ibid, p. 6.
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Ook de betalende partij - een bouwbedrijf - verklaarde dat het de normale gang van zaken
is om steekpenningen te betalen voor gunsten. Het bedrijf beriep zich op overmacht, gezien
de ‘diepgewortelde cultuur van omkoping’. Volgens de rechter was de verklaring van de
verdachte echter moeilijk te rijmen met de heimelijke wijze waarop de cashbetalingen aan
de pleger zijn gedaan, en met het ontbreken van een deugdelijke verantwoording aan de
penningmeester van de partij.221
In deze paragraaf zijn diverse neutralisatietechnieken genoemd. Het is de vraag of de
publieke ambtsdragers deze hebben ingezet als onderdeel van de motivatie om de fraude of
corruptie te plegen, of als techniek om hun daden achteraf goed te praten. Het merendeel van
de onderzochte publieke ambtsdragers in deze studie heeft geen criminele levensstijl, het
zijn over het algemeen ‘brave burgers’ zonder strafblad. Voorstelbaar is dat zij hun mindset
hebben moeten aanpassen om zichzelf te overwinnen en de fraude of corruptie te plegen.
Daarnaast is denkbaar dat zij de verantwoording achteraf hebben bedacht en in bijvoorbeeld
de strafrechtelijke vervolging hebben ingezet om het eigen aandeel te minimaliseren.

7 .8 C o n cl u s i e
Uit de bestudeerde hogerberoepszaken blijkt dat vooral mannen actief zijn op het terrein
van publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk, dat wil zeggen
zij komen veel vaker met justitie in aanraking dan vrouwen. In 74% van de zaken betreft
het alleen mannen, in 15% van de zaken alleen vrouwen en in 11% van de zaken is
sprake van een gemengde samenstelling. De leeftijd van de betrokkenen ligt gemiddeld
boven de veertig jaar. Voor bijna alle plegers geldt dat zij een vervolgopleiding hebben
genoten, variërend van een beroepsopleiding tot een academische opleiding. In 48% van
de onderzochte zaken van publieke fraude en corruptie gaat het om publieke ambtsdragers
met een uitvoerende functie, in 22% hebben de publieke ambtsdragers een leidinggevende
functie en in 30% van de zaken betreft het politiek benoemde publieke ambtsdragers
met grote discretionaire bevoegdheden. In het merendeel van de zaken vervulden de
ambtsdragers reeds voor meer dan twintig jaar een publieke functie voordat zij in verband
werden gebracht met fraude en/of corruptie.

Welke kenmerken van de betrokken individuen blijken relevant? Over de
persoonskenmerken is weinig met zekerheid te zeggen. De toegepaste methode en
het empirische materiaal dat voorhanden was, bleken onvoldoende om te komen
tot een deviant persoonlijkheidsprofiel. Opvallend is vooral het breed scala aan
221 Geïntegreerde uitspraak van de vonnissen in de zaken van het Openbaar Ministerie (Curinta NV en Post NV).
Zonder datum, zonder paginanummering.
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persoonskenmerken dat is genoemd.
Bij de grand en politcal fraude- en corruptiezaken gaat het met name - maar niet
uitsluitend - om sterke persoonlijkheden die zich dominant opstellen: vlotte praters
die weten hoe ze een ander moeten overtuigen. Over de persoonlijkheidskenmerken
van de plegers in de petty zaken is weinig bekend geworden, behalve dat ook zij vaak
toegewijd waren aan hun werk en vlot en welbespraakt overkwamen.
Onder de motieven blijkt in 39 van de 46 zaken het materiële profijt een belangrijke
rol te spelen: in negentien van de twintig fraudezaken ging het om geld. Slechts één
fraudezaak, die van de officier van justitie en zijn ex-vriendin, draaide alleen om
informatie. Ook bij de omkopingszaken ging het vooral om geld, veelal in ruil voor werk-,
verblijfs- en bouwvergunningen en opdrachten. Wat de achterliggende motieven van
het verlangen naar materieel gewin zijn - zoals verslaving en op te grote voet leven - is
veelal onbekend gebleven. Slechts in enkele zaken zijn schulden naar voren gekomen.
De omvang van de financiële voordelen varieert van enkele honderden guldens in de
petty fraude- en corruptiezaken en miljoenen guldens in de political zaken. Maar vaak
is de omvang moeilijk te schatten omdat de werkelijke waarde van verkregen diensten,
grond of opdrachten niet bekend is. De tegenprestatie in de zaken van favoritisme is
vermoedelijk de versterking van de eigen positie (politieke steun) door de aanstelling
van een functionaris of een beloning voor de inzet van een politieke partij.
Uit hoofdstuk 7 blijkt dat de meeste frauduleuze en corrupte gedragingen niet hebben
plaatsgevonden in een opwelling. Bij de plegers van petty fraude en corruptie is een
geleidelijk proces met afwegingen waarneembaar: de gelegenheid diende zich aan
en de gedragingen werden van kwaad tot erger. Van een kosten- en batenanalyse is
zeker sprake in de political fraude- en corruptiezaken, waarbij ook contra-strategieën
werden toegepast om bewijsmateriaal te vernietigen.
In vrijwel alle gevallen bleek sprake van ‘neutralisatietechnieken’; in meer dan de
helft van de gevallen verwezen plegers naar iets buiten henzelf, naar een externe factor
die vooraf bepalend was voor hun handelen of als legitimering achteraf. Alle vijf de
neutralisatietechnieken van Sykes en Matza (1960) - ontkenning van verantwoordelijkheid,
ontkenning van schade of benadeling, ontkenning van slachtoffer, veroordeling van de
oordelaars, verwijzing naar hogere plichten of morele principes - kwamen terug in het
empirisch materiaal. Hoewel een deel van de plegers niet ontkent dat zij tegen de regels
in heeft gehandeld, geldt voor bijna alle plegers dat zij de schuld buiten zichzelf zoeken.
Al met al leidt dat tot de conclusie dat persoonskenmerken ertoe doen, maar dat de
grote variatie aan genoemde kenmerken vraagt om nader onderzoek. De kenmerken
‘materieel motief’ ‘rationaliteit van handelen’ en ‘ontkenning van schuld’ zijn relevant
gebleken om de onderzochte gevallen van fraude en corruptie te verklaren. De
resultaten zijn samengevat in figuur 6.
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M I C R O
• Breed scala aan persoonskenmerken:

dominant, machtswel lust ig, wel bespraakt, overtuigend,

megalomaan, principeloos, toegewijd, act ief, harde werker,
doener, macho, grenzeloos, fanat iek, loyaal, aard ig, intel l igent
• Material ist isch mot ief (geld) en uit breid ing persoonl ijke invloed
(macht) en/of d ie van de pol it ieke part ij

• Ont kenning van verantwoordel ijkheid van schade, benadel ing of

Publieke fraude
en corruptie

slachtofferschap

• ‘Anderen’ zijn schuld ig
• Geleidel ijk gegroeid rat ioneel denkproces en/of doelgerichte
rat ionele overweging

MICRO

Figuur 6 Microfactoren die een bijdrage leveren aan publieke fraude en corruptie in het Caribisch
deel van het Koninkrijk
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8.1 I n l e i d i n g
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het empirisch onderzoek samengevat en
geanalyseerd. De resultaten van deze analyse worden vergeleken met de bestaande kennis
en inzichten en daarna geplaatst in de macrocontext met aandacht voor de bestuurlijke
ontwikkeling, het politiek systeem, de financieel economische situatie en het toerisme, het
koloniaal en slavernijverleden, cultuur en religie, geografische ligging en kleinschaligheid.
De analyse wordt voorafgegaan door een beschrijving van vijf individuele kenmerken van
de plegers: sekse, leeftijd, opleiding, carrière en functie. Per individueel kenmerk en per
variabele wordt aangegeven of er opvallende overeenkomsten of verschillen zijn tussen de
petty, de grand en de political casussen.
In de presentatie van de resultaten van dit dissertatieonderzoek gaat het steeds om het
aantal casussen, ofwel de bestudeerde zaken, als onderzoekseenheden en niet om het aantal
plegers.

8.2 A n a ly s e i n d ivi d u e l e k e n m e r k e n
Als we de resultaten van dit dissertatieonderzoek op de individuele kenmerken vergelijken
met de literatuur, dan zien we zowel overeenkomsten als verschillen. Overeenkomstig
blijkt uit de onderzochte zaken dat ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk mannen
het terrein van fraude en corruptie domineren (Daly, 1989; Dodge, 2008; Simon & AhnRedding, 2005). Bij 74% (34) van de zaken waren uitsluitend mannen betrokken, bij 26% (7)
van de zaken uitsluitend vrouwen en in 11% van de gevallen (5 zaken) waren zowel
vrouwen als mannen betrokken. Deze betrokkenheid is bij zowel vrouwen als mannen
verspreid over alle drie de niveaus van fraude en corruptie. De zeven zaken waarbij het
uitsluitend om vrouwen gaat, hebben zich zowel afgespeeld op het petty niveau (4 zaken)
en het grand niveau (2 zaken) als op het political niveau (1 zaak). De vijf zaken waarbij
zowel mannen als vrouwen betrokken waren, voltrokken zich ook op alle drie niveaus:
petty (1), grand (3) en political (1).
Ook de gemiddelde leeftijd van de plegers in de hogerberoepszaken komt overeen met
andere studies (Gorsira, 2017). Op het moment van de uitspraak in hoger beroep was de
gemiddelde leeftijd van de pleger van de fraude en corruptie 45 jaar. Van de plegers was
18% tussen de 30 en 40 jaar oud ten tijde van de uitspraak in het hoger beroep. Iets meer
dan de helft van de plegers, 53%, was tussen de 40 en 50 jaar oud en 24% was tussen de
50 en 60 jaar oud. Er zijn ook uitschieters naar boven (60 jaar) en naar beneden (25 jaar).
De gemiddelde leeftijd van de plegers van petty fraude en corruptie is iets lager dan die in
de grand en political categorie, namelijk 40 jaar en die van de plegers van grand fraude
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en corruptie 44 jaar. In het bijzonder voor politieke fraude- en corruptiezaken geldt een
bepaalde senioriteit, de gemiddelde leeftijd is daar 48 jaar. Dit sluit aan bij de politieke
praktijk in het Caribisch deel van het Koninkrijk; er zijn weinig jonge politieke bestuurders.
Samenvattend zijn oudere mannen een grotere risicofactor als het gaat om frauduleuze en
corrupte gedragingen met een grote impact op de samenleving (grand en political fraude
en corruptie), zowel financieel als bestuurlijk.
Het opleidingsniveau van de plegers in het Caribisch deel van het Koninkrijk is relatief
hoog: meer dan 50% heeft een opleiding op hoger en academisch niveau. Er wordt in dit
verband een relatie vermoed met het aantal grand en political zaken in dit onderzoek.
Dit aantal ligt gemiddeld in dit onderzoek hoger dan in andere studies. In het verlengde
hiervan zien we dat het functieniveau en de duur van de carrière van de plegers verschilt:
de meerderheid van de plegers in het Caribisch deel van het Koninkrijk bekleedde een
seniorpositie, terwijl uit andere studies blijkt dat dit elders meestal een minderheid is
(Hubert & Nelen, 2005; Nelen & Nieuwendijk, 2003). De duur van de carrière van de
plegers komt over het algemeen overeen met ander onderzoek, namelijk meer dan 15 tot
20 jaar (Gorsira, 2017).
Tabel 27 toont het kwantitatieve beeld van de individuele kenmerken. In de derde kolom is
per kenmerk aangegeven of er opvallende verschillen zijn tussen petty, grand en political
fraude en corruptie.
Tabel 27 Individuele kenmerken plegers
Individuele
kenmerken

Toelichting bevindingen zaken
Caribisch deel Koninkrijk

Onderscheid petty, grand en political fraude
en corruptie

Sekse

74% zaken: plegers man
15% zaken: plegers vrouw
11% zaken: zowel mannen als vrouwen.
Gemiddelde leeftijd plegers ten tijde van
het vonnis in hoger beroep: 45 jaar.

Beide seksen zijn op de drie niveaus
vertegenwoordigd.

Leeftijd
Opleiding

Carrière

Functie
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Petty: gemiddeld 40 jaar
Grand: gemiddeld 44 jaar
Political: gemiddeld 48 jaar
Meerderheid (> 50%) van de plegers heeft Petty: voornamelijk basisberoepsopleiding.
een hogere beroeps- of wetenschappelijke Grand en political: voornamelijk hogere
opleiding. Bijna alle overige plegers
beroepsopleiding of wetenschappelijke
hebben een basisberoepsopleiding
opleiding.
afgerond.
Gemiddeld vervult de pleger zeker 15-20 Petty en grand: plegers met zowel een korte als
jaar een publiek en/of politiek ambt.
lange carrière.
Political: plegers hebben bij uitstek een lange
carrière.
Meerderheid heeft seniorpositie.
Petty: uitvoerende functies.
In 52% van de zaken bekleden de
Grand en political: leidinggevende en politiekplegers een leidinggevende of politiekbestuurlijke functies.
bestuurlijke functie.
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Resumerend zijn er kleine verschillen tussen de individuele kenmerken van de plegers
van de petty, grand en political fraude- en corruptiezaken. De plegers in de petty zaken
zijn het jongst en die van de political zaken het oudst, maar de verschillen zijn niet groot.
De plegers in de petty zaken hebben gemiddeld een lagere opleiding en functie dan de
plegers in de grand en political zaken. Ook de duur van de carrière van de plegers in de
grand en political zaken is over het algemeen langer dan van de plegers in de petty zaken.
Dit onderzoek gaat voorbij aan de verklaring van dit verschil, voorstelbaar is dat de petty
plegers (de uitvoerenden) eerder ’gepakt’ worden dan de grand en political plegers.

8.3 A n a ly s e mic r o n iv e a u
Tabel 28 vat het conceptuele model op microniveau samen. Het omvat de kenmerken van
de betrokken publieke ambtsdragers, zoals uit de literatuur naar voren gekomen, die van
invloed zijn op fraude en corruptie.
Tabel 28 Variabelen microniveau
Variabelen microniveau
Persoonlijkheidskenmerken

Motieven

Rationaliteit
Neutralisatietechnieken

Er is sprake van een of meer van de volgende persoonlijkheidskenmerken:
• dominant
• machtswellustig
• welbespraakt
• overtuigend
• megalomaan
• principeloos
• onverantwoordelijk
Er is sprake van een of meer van de volgende motieven:
• geld
• macht
• verslaving
• frustratie
• liefde
Er is sprake van een rationele keuze aan de hand van een kosten-batenanalyse.
De gedragingen worden vooraf en/of achteraf verantwoord door toepassing van
een of meer van de volgende neutralisatietechnieken:
• ontkenning van verantwoordelijkheid
• ontkenning van schade of benadeling
• ontkenning van slachtoffer(s)
• veroordeling van de oordelaars
• verwijzing naar hogere plichten of morele principes

Wat is er terug te zien in het empirisch materiaal van deze variabelen? Het meest opvallende
resultaat is dat de plegers geen verantwoordelijkheid nemen: zij zetten ten volle allerlei
neutralisatietechnieken in om hun gedrag goed te praten. Dit geldt zowel voor de petty, de
grand als de political zaken. Van moreel besef lijkt doorgaans geen sprake. In de literatuur
wordt al vroeg naar dit gedrag verwezen door Sykes & Matze (1960).
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Hoewel een enkeling wel aangeeft dat hij ‘fout bezig was’, beschouwt het merendeel
van de plegers het eigen gedrag helemaal niet als ernstig of corrupt. In bijna alle
bestudeerde zaken zoeken de betrokkenen de oorzaak van de fraude en corruptie buiten
zichzelf en/of ontkennen zij dat er schade is. Er wordt geen berouw getoond, de eigen
verantwoordelijkheid wordt ontkend en een ander krijgt de schuld in de schoenen
geschoven. De plegers normaliseren hun frauduleuze en corruptieve gedrag door de ernst
en verwijtbaarheid daarvan te rationaliseren. Door te wijzen op de verantwoordelijkheid
van de leidinggevende of van de organisatie als geheel zegt de pleger dat hij kennelijk
geen andere mogelijkheid zag - of wilde zien - dan de leidinggevende of de organisatie te
volgen, ook al betroffen het illegale activiteiten.
De meeste plegers passen meerdere neutralisatietechnieken tegelijkertijd toe. In vier
grand en political fraude- en corruptiezaken, gebruiken ze naast ‘ontkenning van
verantwoordelijkheid’ en ‘ontkenning van schade’ ook ‘de neutralisatietechniek ‘het
veroordelen van de oordelaars’. Het is de schuld van de opsporings- en vervolgingsinstanties
of het komt door het koloniaal gedrag van politiek Den Haag. Deze plegers stellen zich op
als slachtoffer van de overheid, het rechts- en het politieke systeem. Dit gaat in enkele zaken
zo ver dat de pleger om een schadevergoeding vraagt voor het leed dat hem is aangedaan
in plaats van andersom. Dit opvallende gebrek aan het nemen van verantwoordelijkheid
bevestigt resultaten uit onderzoek in andere landen (Breit, 2005; Cornish & Clarck, 1986;
De Graaf, 2006; Weisburd et al., 1991; Friedrichs, 2010; Shover & Hunter, 2010). Zoals
we in hoofdstuk 2 hebben gezien ontkennen ook plegers van fraude en corruptie in andere
landen doorgaans schuld.
Natuurlijk is het van belang om hier de beperking van het onderzoek te benoemen: het gaat
onder meer om argumenten die naar voren zijn gebracht in het kader van een verdediging,
gericht op het ontlopen van een veroordeling of aansprakelijkheidsstelling. Uit het
empirisch materiaal wordt niet duidelijk of de neutralisatietechnieken uitsluitend achteraf
worden ingezet - om het eigen aandeel in de procesgang te minimaliseren -, of ook vooraf,
als motivatie om frauduleus en corruptief te handelen. Wellicht is van beide opties sprake.
De precieze inzet van neutralisatietechnieken vraagt om aanvullend onderzoek naar de
motivatie van plegers van fraude en corruptie en de samenhang met andere factoren, zoals
de (geboden) gelegenheid.
Een ander opvallend resultaat betreft het motief. Het motief ‘geld’ komt flagrant vaak
voor in het empirisch materiaal, 39 van de 46 bestudeerde hogerberoepszaken (85%) laten
zien dat het streven naar materieel voordeel het voornaamste motief is van de plegers.
De materiële baten variëren van enkele duizenden tot enkele miljoenen Antilliaanse of
Arubaanse gulden. In achttien van de twintig fraudezaken ging het om geld. Andere
motieven zijn schaars. Slechts in één fraudezaak, die van de officier van justitie en zijn
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ex-vriendin, was het te doen om de ‘liefde’ en in een andere fraudezaak, die van de Gebemedewerker, ging het heel prozaïsch om stroom. Voor zover uit de beschikbare informatie
kan worden afgeleid, draaiden ook alle twintig omkopingszaken vooral om geld, veelal
in ruil voor de gunning van werk-, verblijfs- en bouwvergunningen en opdrachten. In de
political fraude- en corruptiezaken was dit geld vooral bedoeld voor uitbreiding van de
persoonlijke invloed en in een aantal gevallen de invloed van de politieke partij, dus was
‘macht’ het indirecte motief. Wat het motief is geweest in de zaken die zijn gecategoriseerd
als favoritisme, laat zich niet afleiden uit de beschikbare informatie. Vermoed wordt dat
het de plegers primair om politieke steun ging of om een beloning voor de inzet van een
politieke partij. Ook hier komt het uiteindelijk veelal neer op materieel voordeel: een hoger
salaris, een benoeming tot aan het pensioen en/of een riante pensioenregeling.
De andere motieven voor fraude en corruptie in het model, verslaving en frustratie (Hoetjes,
1998; Mangione & Quinn, 1975), zijn in de analyse van de zaken niet naar voren gekomen.
De persoonlijkheidskenmerken in het model die overeenkomen met de typeringen in het
empirisch materiaal zijn: dominant (‘macho’); principeloos (‘heeft een laag moreel besef’,
‘grenzeloos’); toegewijd (‘zeer serieus met de regels’, ‘harde werker’, ‘doener’, ‘fanatieke
crimefighter’). Daarnaast zijn in het empirisch materiaal ook andere kwalificaties naar
voren gekomen, die niet in het conceptuele model staan, zoals: ‘hyperactief’, ‘druk
met zaakjes’, ‘casanova’ en ‘liefhebber van mooie spullen’. Ook zijn nogal wat plegers
beschreven als ‘amicaal’, ‘loyaal’ en ‘behulpzaam’. Als er iets geregeld moest worden dan
bleken zij vaardig om dingen voor elkaar te krijgen.
De plegers in met name de political categorie stelden zich naar buiten toe op als
vaderlandslievend en sympathiek. Zij toonden een groot inlevingsvermogen in de
dagelijkse problemen van het volk. Maar uit de dossiers en interviews blijkt dat de plegers
met ferme hand optraden terwijl zij medewerkers onder zware druk zetten, zowel binnen
de eigen partij als bij overheidsorganisatie(s) waarmee de plegers te maken hadden. Een
minderheid van de plegers is omgekeerd gekenschetst als ‘zwak’, ‘emotioneel’ en ‘naïef’.
In de meeste grand en political fraude- en corruptiezaken waren vooral vaardige en sterke
persoonlijkheden betrokken, zij straalden zelfvertrouwen uit en durfden grote risico’s te
nemen. Zij hadden niets te vrezen.
Een kanttekening is hier echter op z’n plaats. De persoonskenmerken zijn niet afgeleid van
psychologische typologieën of gemeten met daartoe ontworpen instrumenten. Er is gebruik
gemaakt van de typeringen zoals naar voren gebracht in het empirisch materiaal (interviews,
documentanalyse, media, etc.). Uit dit empirisch materiaal kan geen duidelijk deviant
persoonlijkheidsprofiel worden geconstrueerd. In het materiaal gaat het uitdrukkelijk niet
om rapporten van gedragsdeskundigen in een gedragskundig onderzoek. De interpretaties
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zijn veelal opgetekend uit de mond van derden in het rechtssysteem en moeten om die
reden met de nodige terughoudendheid worden bezien.
Als we de bevindingen van de analyse van de microvariabelen combineren komen duidelijk
twee prototypen van plegers tevoorschijn: ten eerste de gelegenheidsdief die we vooral
- maar niet uitsluitend - terugzien bij de petty fraude- en corruptiezaken. De publieke
ambtsdrager van dit prototype is omwille van de aanwezige gelegenheid in de verleiding
gekomen om te frauderen of te corrumperen (Cohen & Felson, 1979). Misschien was er
al een bereidheid om delicten te plegen en heeft de gelegenheid het laatste zetje gegeven.
Lange tijd werd niet opgemerkt dat er geld verdween uit de kas, reguliere controles waren
onvoldoende of afwezig, waardoor de publieke ambtsdrager vrij spel had en weinig risico
liep om gepakt te worden. De zogenaamde slippery slope of glijdende schaal is hier van
toepassing (De Graaf & Huberts, 2008; Button, Lewis & Tapley, 2009; Punch, 2000). In
een aantal gevallen leek de kans te mooi om te laten liggen. De gelegenheidsdief is over
het algemeen wat jonger en handelt vaker alleen.
Het tweede prototype is de doelgerichte dader, de goed opgeleide alfaman/-vrouw, sociaal,
overheersend, berekenend en met autoriteit anderen dwingend tot meedoen. Dit prototype
zien we vooral terug in de grand en political fraude- en corruptiezaken. De alfaman/-vrouw
kiest ervoor om niet het algemeen belang maar een persoonlijk belang te dienen. Vanuit
zijn functie gebruikt hij de mogelijkheden om zichzelf te verrijken, soms geactiveerd
door de overvloed aan mogelijkheden: ruime discretionaire bevoegdheden, voldoende
geschikte doelwitten en ontbrekende controle geven hem de ruimte om zijn gang te gaan.
Dit type pleger is doelgericht en maakt zijn ambtelijke dienst duidelijk dat de door hem
uitgestippelde weg moet worden gevolgd. Hij is zich bewust van de winstgevendheid
van fraude en corruptie én van de lage pakkans. Dit type pleger voldoet aan het beeld
van de rationele daders uit het conceptuele model, zoals onder meer geschetst door RoseAckerman (2010) en Klitgaard (1988). In de politieke categorie zien we bovendien het
zogenaamde zonnekoninggedrag (Cools, 2005): de politiek bestuurder functioneert in zijn
zelfgeschapen grootheid, waant zich onaantastbaar en is het zicht op de werkelijkheid
verloren. Overeenkomstig de typering in het conceptuele model is bij sommigen sprake
van een megalomaan zelfbeeld: enkele plegers in de politieke categorie vergeleek zichzelf
met godfathers en wereldhelden zoals Hugo Chávez en Nelson Mandela.

8.3.1 Overeenkomsten en verschillen microfactoren petty, grand en
political fraude en corruptie
De plegers van petty en grand fraude en corruptie verschillen in hun persoonlijkheidskenmerken van de plegers van de political fraude en corruptie. De eersten zijn vaker
gelegenheidsdieven dan de plegers van de political fraude en corruptie. Deze plegers
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zijn vaker dominant en berekenend. De plegers van de drie categorieën komen overeen
qua toepassing van de neutralisatietechnieken: zij nemen geen verantwoordelijkheid en
schuiven de schuld in de schoenen van een ander. De grootste overeenkomst is zichtbaar
in het belangrijkste motief van de plegers: geld voor persoonlijke verrijking is hét motief.
Voor political fraude en corruptie geldt daarnaast dat de verwerving van meer (politieke)
macht en invloed ook een belangrijke drijfveer is.
De plegers in de drie categorieën verschillen in de mate van rationaliteit van handelen.
Er zijn zaken - zoals bij de political fraude en corruptie - waarin heel berekenend te
werk is gegaan: er zijn administratieve constructies bedacht om de onregelmatigheden te
verhullen. In andere zaken – zoals bij een aantal petty en grand zaken – is meer sprake van
een geleidelijk proces. Plegers maakten misbruik van een gelegenheid die zich aandiende
en vervielen soms van kwaad tot erger.

8.4 A n a ly s e m e s o n iv e a u
Wanneer we de resultaten op organisatieniveau (mesoniveau) presenteren dan is het
meest opvallend dat in meer dan de helft (24) van de 46 (52%) onderzochte zaken de
leidinggevende of politieke bestuurder zélf de pleger is. Dit duidt per definitie op nietinteger leiderschap. Het leiderschap in de onderzochte organisaties was niet gericht op het
dragen van (bestuurlijke) verantwoordelijkheid, maar op het misbruiken van de niches in
de instituties. De leidinggevenden en politiek benoemden dachten niet vanuit het algemeen
belang, maar vanuit hun eigenbelang, en in de political fraude- en corruptiezaken vanuit
een cliëntelistisch belang, wat door de plegers als een algemeen belang wordt beschouwd.
Zij regelen zaken buiten de geldende procedures om. Zo zoeken en overtreden zij steeds
de grenzen van hun beslissingsbevoegdheid. Dit betekent dat in 52% van de zaken de
functionaris die qualitate qua verantwoordelijk is voor een correcte uitvoering van de
procedures die zelf met voeten treedt. Bovendien is gebleken dat de leidinggevenden en
politieke bestuurders zich in de fraude- en corruptiezaken niet bepaald passief hebben
opgesteld, zoals ook al bleek bij de persoonlijkheidskenmerken. Het initiatief ging duidelijk
uit van de leidinggevende en de politicus zélf en van ondergeschikten en derden werd
verlangd dat zij hun medewerking verleenden: hen werd weinig keuze gelaten, zij werden
geacht de onregelmatigheden te faciliteren. Koste wat kost zetten deze hoge leidinggevende
en politieke plegers zich in - meestal in samenwerking met politieke vrienden van buiten de
organisatie - om het eigen machtsnetwerk te behouden en uit te breiden.
Voor de analyse van fraude en corruptie op organisatieniveau zijn de volgende factoren in
het onderzoeksmodel opgenomen (tabel 29):
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Tabel 29 Variabelen mesoniveau
Variabelen mesoniveau
Leiderschap

Procedures

Controle

Organisatiecultuur

Integriteitsbeleid

Bij deze variabele staat de rol van de leidinggevende centraal.
De leidinggevende:
• geeft niet het goede voorbeeld en is niet bepaald een integere leider;
• is onduidelijk over wat is toegestaan;
• spreekt de medewerkers niet aan op regelovertredend gedrag;
• geeft geen ondersteuning aan integer gedrag.
Deze variabele betreft het bestaan en de naleving van wet- en regelgeving en de
uitwerking daarvan in procedures. De procedures:
• zijn niet schriftelijk vastgelegd;
• sluiten niet aan bij de praktijk;
• zijn niet gericht op het voorkomen van integriteitsrisico’s;
• zijn niet duidelijk;
• zijn niet bekend;
• worden niet nageleefd door de medewerkers.
Aan de hand van deze variabele wordt nagegaan in hoeverre sprake is van interne of
externe controle. Met de controles:
• wordt niet nagegaan of volgens de voorgeschreven procedures wordt gewerkt;
• worden medewerkers niet aangesproken op regelovertredend gedrag;
• wordt niet opgetreden en bestraft indien wordt afgeweken van de procedures.
Deze variabele gaat over de moraal binnen de organisatie, de groepscultuur. In een
niet-integere organisatiecultuur:
• gaat men niet zorgvuldig om met elkaar, met tijd en de middelen van de organisatie
en (vertrouwelijke) informatie;
• ontbreekt onderling vertrouwen en open communicatie;
• voelen medewerkers zich niet veilig om vragen te stellen als zij onregelmatigheden zoals fraude en corruptie - vermoeden;
• bestaat geen onderling corrigerend gedrag.
Hier gaat het erom of er binnen de organisatie speciale aandacht is voor het onderwerp
integriteit:
• er zijn geen integriteitsvoorschriften (wettelijke regelingen, een gedragscode,
vertrouwenspersoon, meldprocedure);
• de integriteitsvoorschriften zijn niet bekend bij de medewerkers;
• medewerkers worden niet gescreend;
• risicofuncties worden niet benoemd;
• medewerkers volgen geen integriteitstrainingen.

De empirische resultaten over ‘organisatiecultuur’ laten zien dat in 38 van de 46 zaken
(83%) publieke ambtsdragers hebben samengespannen met collega’s en/of externe partijen.
In de zaken waarin is samengespannen met een andere publieke ambtsdrager gaat het in de
meeste gevallen om een directe collega. In de organisaties waarin dit heeft plaatsgevonden
is vaak sprake van geleidelijk moreel verval en blijkt machtsbederf vooraf te zijn gegaan
aan machtsmisbruik. Machtsbederf gaat verder dan machtsmisbruik, het draagt het element
van ontbinding, verval, vervaging van normen, in zich. Wangedrag komt systematisch voor
en basale integriteitsnormen, zoals het naleven van werktijden, het nakomen van afspraken,
het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie en organisatiemiddelen, worden op
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meerdere niveaus niet nageleefd. Met regelmaat vinden er in deze organisaties incidenten
plaats die een negatieve uitwerking hebben op het moreel van de medewerkers. In deze
organisaties is zoals Punch (2000) dat verwoord, geen sprake van een rotte appel maar
sprake van een slechte boomgaard.
Het onderzoek laat duidelijke discrepanties zien tussen de actuele wet- en regelgeving, de
gewenste bestuurscultuur en de dagelijkse praktijk van een informele organisatiecultuur
waarin plegers de overheid en haar instituties beschouwen als een instrument voor
zelfverrijking. Medewerkers in die organisaties voelen zich niet veilig en zwijgen vaak
- uit eigenbelang of uit angst voor represailles - over vermoedens van onregelmatigheden.
Deze cultuur van angst en represailles is een vruchtbare bodem voor fraude en corruptie.
De plegers kunnen onbelemmerd hun gang gaan. Niemand zegt wat.
Voorts is een opmerkelijk resultaat en patroon dat er wél procedures zijn, dat er wél
controles plaatsvinden en dat er op papier wel degelijk integriteitsvoorschriften bestaan,
maar dat het systematisch ontbreekt aan de (juiste) uitvoering daarvan. Het algemene
beeld dat is ontstaan na bestudering van de hogerberoepszaken, is dat het frauduleuze en
corrupte gedrag niet voortkomt uit een gebrek aan voorschriften of tekortkomingen in de
procedures. Wel is een gebrek aan ownership van de procedures geconstateerd. Het belang
van het volgen van voorschriften en richtlijnen wordt niet uitgedragen in de praktijk, het
blijft een papieren werkelijkheid. De plegers, hoewel ze vaak de uitdragers zouden moeten
zijn, maken juist bewust misbruik om het eigenbelang van de publieke ambtsdrager te
dienen, en soms in het verlengde daarvan dat van derden, zo blijkt uit de analyses.
Interessant is dat in de justitieketen de procedures het minst worden gevolgd zo blijkt uit
achttien (40%) van de onderzochte hogerberoepszaken. Dit komt overeen met onderzoek
in andere landen (Pring, 2017, p. 11). De procedures die in dit dissertatieonderzoek zijn
aangemerkt als het kwetsbaarst voor fraude en corruptie zijn de verstrekking van werk-,
verblijfs- en bouwvergunningen, aanbestedingen en de controle op de in- en uitvoer
van drugs of andere contrabande. Bij Justitie hebben zich de meeste zaken afgespeeld
rond immigratie (11 zaken, 24%) en in de gevangenis (5 zaken, 11%). Vervolgens
bij Infrastructuur & Ruimtelijke Planning en Financiën. In beide sectoren hebben zich
zes zaken voorgedaan. Het betreft vijf overheidsdiensten (de directie scheepvaart, de
dienst volkshuisvesting, het ministerie van Infrastructuur en planning, de douane, het
departement van financiën), vier overheids-nv’s (elektriciteitsmaatschappij Gebe NV, de
Postbank NV, de luchthaven Curinta NV, de Girobank NV) en één overheidsstichting (het
Belastingaccountantsbureau). Het is echter niet met zekerheid vast te stellen dat in deze
sectoren ook de meeste fraude en corruptie plaatsvindt. Het kan ook zo zijn, zeker in de
justitieketen, dat binnen deze sectoren en bij hun ketenpartners de focus meer gericht is op
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het signaleren van deze vormen van criminaliteit.
Opvallend is dat enkele beleidsterreinen vrijwel ontbreken in de onderzochte
hogerberoepszaken. In de geraadpleegde bronnen is bijzonder weinig informatie gevonden
over de sectoren sociale zaken, onderwijs, landbouw en milieu. Gezien de grote financiële
belangen in deze sectoren is het niet aannemelijk dat deze beleidssectoren gevrijwaard zijn
gebleven van publieke fraude en corruptie. Het lijkt erop dat fraude en corruptie in deze
sectoren minder aandacht krijgen en dat controle en handhaving tekortschieten (Pring, 2017).
Bij het organisatiekenmerk ‘controle’ zijn drie bevindingen opvallend. In de eerste
plaats blijkt dat de door controle-instanties aangetroffen administratie en de interne
beheersingsmaatregelen vaak ontoereikend waren om achteraf te kunnen vaststellen of
rechtmatig is gehandeld. Uit het onderzoek is gebleken dat de financiële administratie
van een aantal organisaties uitermate informeel was: de administraties sloten niet altijd
aan; er was sprake van grote verwerkingsachterstanden; administratieve handelingen
werden niet systematisch schriftelijk vastgelegd, de boekhouding deugde niet en delen van
administraties ontbraken. Toen het hoofd van de immigratiedienst van Sint Maarten (nr. 9)
uit zijn functie werd gezet en zijn taken werden waargenomen door collega-ambtenaren,
bleek de administratie een puinhoop. In een dergelijke administratieve chaos gedijen fraude
en corruptie. In lijn met de gelegenheidstheorie (Cohen & Felson, 1979) voelen potentiële
plegers zich in zo’n omgeving verleid om kansen te benutten en er zelf beter van te worden.
In de tweede plaats is het opvallend dat het in de meerderheid van de zaken ontbrak aan
effectieve controle binnen de organisaties. De checks and balances hebben in de meeste
zaken gefaald: de verleiding tot onrechtmatige toe-eigening van gelden was groot omdat
afdoende controle ontbrak en plegers gebruik maakten van zwakke plekken. De financiële
verantwoording vond veel later plaats of helemaal niet, waardoor de pakkans navenant
kleiner werd.
Tegelijkertijd zijn in een derde van de onderzochte zaken wel degelijk signalen en
waarschuwingen gegeven door toezichts- en controleorganen om misstanden en
onregelmatigheden te voorkomen, of om bestaande misstanden een halt toe te roepen.
Met andere woorden, afwijkend van de verklarende factor uit het conceptuele model, is
hier dus wel gecontroleerd of voorgeschreven procedures werden gevolgd. Deze signalen
zijn echter niet opgevangen, of bewust genegeerd door de politiek verantwoordelijken, de
leidinggevenden en de andere ambtsdragers. De situatie bleek bekend bij controleurs en
toezichthouders, maar er vond geen acting upon plaats. Waarschuwingen zijn in de wind
geslagen, er werd niet opgetreden. In een aantal gevallen duurde het jaren voordat er werd
ingegrepen.
Evenals voor het organisatiekenmerk ‘procedures’ geldt voor het kenmerk ‘integriteitsbeleid’
dat het niet ontbreekt aan wet- en regelgeving en procedures op het gebied van integriteit.
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De overheden van de Nederlandse Antillen, de verschillende Eilandgebieden, de landen
Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de bijzondere gemeenten van Caribisch Nederland
hebben integriteitsvoorschriften geformuleerd. Voorafgaand aan indiensttreding van
ambtenaren wordt er een veiligheidsonderzoek gedaan; bij indiensttreding wordt de eed
of belofte afgelegd; in zowel de oude (van voor 10 oktober 2010) als de nieuwe LMA
staan richtlijnen voor integriteitsgevoelige kwesties zoals het aannemen van geschenken
en giften en het omgaan met vertrouwelijke informatie; zowel op lands- als eilandsniveau
zijn gedragscodes geformuleerd en trainingen gehouden. Uit het empirisch onderzoek
blijkt echter dat de uitvoering van het integriteitsbeleid rommelig en onsamenhangend is
geweest en sterk afhankelijk was van de betrokkenheid van de zittende bewindspersonen.
In de praktijk is er weinig terecht gekomen van een integriteitsbeleid. De frequente
bestuurswisselingen, als gevolg van een instabiele politiek, hebben niet bijgedragen aan de
consequente uitvoering van een integriteitsbeleid. De integriteitsvoorschriften in de LMA
van 2010 zijn niet of nauwelijks bekend bij ambtenaren en er wordt niet of onvoldoende
toegezien op de naleving. Ook voor parlementariërs en ministers geldt dat er - weliswaar
minder dan voor ambtenaren - voorschriften zijn ter voorkoming van conflicterende
nevenactiviteiten en financiële belangen. Daarnaast worden ministers gescreend voordat
zij worden aangesteld.

8.4.1 Overeenkomsten en verschillen mesofactoren petty, grand, political
fraude en corruptie
Vanuit organisatie perspectief (mesofactoren) zijn er weinig verschillen tussen de
petty, grand en political fraude- en corruptiezaken. Weliswaar zijn de plegers van petty
zaken uitvoerenden, dus niet de leidinggevenden die niet-integer gedrag vertonen,
zoals wel het geval is in de grand en political zaken. Qua de toepassing van procedures
zijn er geen opvallende verschillen geconstateerd tussen de petty, grand en political
fraude- en corruptiezaken. Die procedures waren aanwezig in de organisaties waar
de verschillende vormen van fraude en corruptie plaatsvonden. Wel is er een duidelijk
verschil in organisatiecultuur en controle. Bij de organisaties waar de grand en political
fraude- en corruptiezaken zich afspeelden, hadden controle- en de toezichtsorganen al
eerder gerapporteerd over integriteitsrisico’s en vermoedens van onregelmatigheden.
Dit was minder het geval in de organisaties met de petty fraude- en corruptiezaken. De
organisatiecultuur blijkt het meest als onveilig te worden ervaren bij political zaken. Een
soortgelijk verschil zien we op de variabele ‘integriteitsbeleid’. De political fraude- en
corruptiezaken vonden plaats in organisaties waar minder gereguleerd is op het gebied van
integriteit. Integriteitsvoorschriften voor politieke ambtsdragers zijn beperkter aanwezig
dan voor ambtenaren.
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8 .5 S a m e n vat t e n d e r e s u ltat e n m i c r o - e n m e s o fa c t o r e n
Op hoofdlijnen zijn er twee prototypen plegers tevoorschijn gekomen: ten eerste de
gelegenheidsdief die in de verleiding is gekomen om te frauderen of te corrumperen door
de gelegenheid die vanuit zijn functie werd geboden. Ten tweede de doelgerichte pleger:
de goed opgeleide alfaman/-vrouw die sociaal, overheersend, berekenend en met autoriteit
de gelegenheid creëert om te malverseren, soms gemotiveerd door de overvloed aan
mogelijkheden. Heel bewust wordt niet het algemeen belang, maar het persoonlijk belang
voorop gesteld.
Uit de analyse van de motieven valt op dat de plegers in de bestudeerde zaken vooral
gedreven worden door hun behoefte aan geld, macht en invloed. Daarentegen zijn motieven
zoals frustratie, verslaving en verliefdheid in zaken in het Caribisch deel van het Koninkrijk
niet of slechts zeer beperkt aangetroffen. Dit is opvallend, omdat deze motieven wel naar
voren komen in de literatuur (Nelen en Nieuwendijk, 2003). De plegers in de Cariben laten
dus eerder een beeld zien van rationaliteit en geraffineerdheid dan van irrationaliteit en
emotie. In de toepassing van neutralisatietechnieken zien we het patroon van gebrek aan
verantwoordelijkheidsgevoel en gebrek aan plichtsbesef eenduidig terug bij de plegers. De
meeste plegers passen meerdere neutralisatietechnieken tegelijkertijd toe. Wellicht doen zij
dit zowel om de regels te kunnen overtreden, als om hun gedrag achteraf goed te praten.
Het onderzoek laat zien dat de overgrote meerderheid van de plegers in de zaken in het
Caribisch deel van het Koninkrijk de schuld bij een andere persoon of institutie legt. De
schuld wordt geschoven in de schoenen van de leidinggevende, de organisatie, politieke
opponenten, Nederland, of de opsporings- en vervolgingsinstanties. De veroorzaakte
schade wordt ontkend en in een aantal gevallen beweert de publieke ambtsdrager te hebben
gehandeld volgens hogere plichten of morele principes.
Hieronder staan kort samengevat de resultaten van het empirisch onderzoek. In de eerste
kolom van tabel 30 is het toegepaste model weergegeven; in de tweede kolom volgt per
factor een korte toelichting op de bevindingen uit het onderzoek; de derde kolom geeft
met plussen en minnen aan in hoeverre de betreffende factor uit het conceptuele model
overeenkomt met de bevindingen uit de analyse van de bestudeerde zaken in het Caribisch
deel van het Koninkrijk.
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De betekenis van de scores is als volgt:
- 		 Geen overeenkomst (de factor komt niet voor)
– +		 Beperkte overeenkomst (de factor komt wel voor maar in geringe mate)
+ 		 Grote overeenkomst (de factor komt in grote mate voor)
Op deze wijze is eenvoudig te zien in hoeverre de micro- en mesovariabelen die volgens
de gangbare literatuur kenmerkend zijn voor, en van invloed zijn op publieke fraude en
corruptie, ook van toepassing zijn op casussen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. In
de vierde kolom is aangegeven of er opvallende verschillen zijn tussen de petty, grand en
political zaken.
Met name het gesignaleerde gebrek aan integer leiderschap (Ford & Richardson, 1994;
Huisman, 2010; Lasthuizen, 2008) en de geconstateerde onveilige organisatiecultuur
(Shover & Hochstetler, 2006) zijn door toepassing van het conceptuele model zichtbaar
geworden. Daarnaast is het opvallend dat in tegenstelling tot wat de literatuur deed
vermoeden (Vander Beken et al., 1999), er in de onderzochte zaken in het Caribisch deel
van het Koninkrijk niet zozeer sprake van ontbrekende procedures of integriteitsbeleid.
Wel schort het aan bekendheid met en een juiste toepassing van deze procedures. Ook is
het opvallend dat juist de minste integriteitsvoorschriften gelden voor hen die belangrijke
voorbeeldfuncties vervullen in de samenleving - de politieke bestuurders. Daarnaast is
gebleken dat bij veel van de onderzochte organisaties onvoldoende werd gecontroleerd.
Tegelijkertijd is gebleken dat goede controles niet altijd kunnen voorkomen dat er
fraude en corruptie wordt gepleegd. De uitkomsten van de controles worden door de
verantwoordelijken genegeerd en niet altijd gebruikt om de gedragingen van de plegers
bij te sturen. Tenslotte is de collectieve onverschilligheid en gelatenheid om op te treden
tegen niet-integer gedrag in de organisaties opvallend. Een gevolg is dat de plegers van
fraude en corruptie weinig risico lopen, de aangiftebereidheid is laag, de pakkans is klein.
Zij hoeven weinig te vrezen van collega’s. Die zwijgen, uit angst voor represailles en om
hun eigen positie te behouden. De plegers hadden lange tijd vrij spel en kwamen er lange
tijd mee weg.
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Score Onderscheid petty, grand en political fraude en
corruptie
PersoonlijkheidsGrote overeenkomst.
+ De persoonlijkheidskenmerken komen voor in alle drie
kenmerken
Deze en andere persoonlijkheidskenmerken komen voor: actief, harde
de categorieën.
Dominant,
werker, doeners, macho, grenzeloos, fanatiek, loyaal, aardig, intelligent,
De plegers van de political zaken zijn dominanter en
machtswellustig,
sterke persoonlijkheid. Er zijn twee prototypen te onderscheiden: de
machtswellustiger dan die van de petty en grand zaken.
welbespraakt,
gelegenheidspleger en de doelgerichte pleger die er bewust op uit is om
overtuigend, megalomaan, te malverseren.
principeloos,
Een klein deel is als zwak getypeerd.
onverantwoordelijk.
Motieven
Geld: Grote overeenkomst.
+ Petty: geld is bestemd voor persoonlijke verrijking.
Geld, macht, verslaving,
Macht: Grote overeenkomst.
+ Grand en political: geld is bestemd voor persoonlijke
frustratie, liefde.
Liefde: Beperkte overeenkomst.
+ verrijking en/of voor verwerving van (politieke) macht
– + en invloed.
Verslaving en frustratie: onbekend (geen score).
In de overgrote meerderheid (85%)
van de zaken is geld het belangrijkste motief. In 11% van de zaken
is uitbreiding van de machtspositie en in het verlengde daarvan de
bijbehorende financiële gunsten het motief.
Eén casus had een liefdesmotief. Over andere motieven is niets naar
voren gekomen.
Rationaliteit van
Grote overeenkomst.
+ Petty en grand: doordat plegers in de gelegenheid zijn
handelen
In een ruime meerderheid van de zaken is bij de plegers sprake van een
gekomen, is er sprake van een slippery slope.
Meestal een bewust
(geleidelijk gegroeid) rationeel denkproces.
Grand en political: veel minder een geleidelijk proces,
proces, gaat stapsgewijs,
plegers hebben met voorbedachten rade misbruik
er vindt een proces van
gemaakt van hun positie.
normalisering plaats.
Neutralisatietechnieken Grote overeenkomst.
+ In alle drie de categorieën worden
Plegers ontwikkelen
In alle zaken passen plegers neutralisatietechnieken toe waarmee zij
neutralisatietechnieken toegepast. Bij grand en political
argumenten die
afstand nemen van kritiek en verwijten. De schuld wordt een ander
fraude en corruptie worden ook de oordelaars (de
rationalisaties en excuses in de schoenen geschoven: de leidinggevende, de organisatie, de
klokkenluiders, de opsporings- en vervolgingsdiensten)
bieden voor hun gedrag.
opsporings- en vervolgingsinstanties.
beschuldigd. De plegers stellen zich op als slachtoffers.
In meerdere zaken worden tegelijkertijd verschillende
neutralisatietechnieken toegepast.

Microvariabelen

Tabel 30 Resultaten micro- en mesovariabelen en onderscheid naar petty, grand en political fraude en corruptie
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b. Het ontbreekt aan
uitvoering.

Organisatiecultuur
Er is geen sprake van een
veilige organisatiecultuur,
er wordt niet open
gecommuniceerd.
Integriteitsbeleid
a. Het ontbreekt aan een
integriteitsbeleid.

b. Controles zijn niet
effectief.

Controle
a. Afwezigheid van
controle en/of beperkte
controle.

–+

a. Beperkte overeenkomst.
Op de meerderheid van de organisaties zijn wettelijke regels en
voorschriften voor integriteit van toepassing.
b. Grote overeenkomst.
Het beleid wordt slechts beperkt uitgevoerd.

+

+

+

–+

+

–+

In de organisaties waar de political fraude en
corruptie hebben plaatsgevonden zijn minder vaak
integriteitsvoorschriften van toepassing dan in de
organisaties waar petty en grand fraude en corruptie
hebben plaatsgevonden.

In alle drie de categorieën is een onveilige
organisatiecultuur geconstateerd. In de politieke
categorie kwam dit het duidelijkst naar voren.

Met name in de grand en political zaken hadden
controle- en toezichtsorganen vaak al in een eerder
stadium gewaarschuwd dat er sprake was van serieuze
integriteitsrisico’s.

Er zijn geen opvallende verschillen geconstateerd in
de aanwezigheid en de kwaliteit van de genegeerde
procedures in de drie categorieën van fraude en
corruptie.

Score Onderscheid petty, grand en political fraude en
corruptie
+ In de grand en political zaken zijn het vaker de
leidinggevenden en de politiek bestuurders zelf die
geen integer leiderschap tonen.

Grote overeenkomst.
Er is over het algemeen sprake van een onveilige organisatiecultuur.

a. Beperkte overeenkomst.
Controle is deels aanwezig.
In een kwart van de gevallen vond effectieve controle plaats en zijn de
bevindingen gecommuniceerd aan de verantwoordelijken, maar actie
bleef uit.
b. Grote overeenkomst.
In een groot deel van de zaken zijn de controles niet effectief: ze vinden
gebrekkig en te laat plaats.

a. Beperkte overeenkomst.
Procedures zijn grotendeels aanwezig. Sommige procedures zijn toe aan
vernieuwing en uitbreiding.
b. Grote overeenkomst.
Er wordt bewust afgeweken van de procedures.

Grote overeenkomst.
In het merendeel van de zaken handelt de leidinggevende niet volgens
de principes van integer leiderschap.
In meer dan de helft van de zaken is de leidinggevende zelf de pleger.

Leiderschap
Het ontbreekt aan integer
leiderschap.

Procedures
a. Afwezigheid van en/of
gebrekkige procedures.
b. Procedures worden niet
gevolgd.
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Als de resultaten samenvattend op een rij worden gezet, dan geeft dat het volgende beeld:
Tabel 31 Samenvattende resultaten micro- en mesovariabelen in het conceptuele model
Microvariabele
Persoonlijkheidskenmerken
Dominant, machtswellustig, welbespraakt, overtuigend,
megalomaan, principeloos, toegewijd.
Motieven
• geld
• macht
• verslaving
• frustratie
• liefde
Rationaliteit van handelen

Geen
Beperkte
Overeenkomst Overeenkomst
-

-

+

+
+
-

+
+

Neutralisatietechnieken
• ontkenning van verantwoordelijkheid
• ontkenning van schade of benadeling
• ontkenning van slachtoffer
• veroordeling van de oordelaars
• verwijzing naar hogere plichten of morele principes
Mesovariabele
Leiderschap
Het ontbreekt aan integer leiderschap
Procedures
a. Afwezigheid van en/of gebrekkige procedures
b. Procedures worden niet gevolgd
Controle
a. Afwezigheid van en/of beperkte controle
b. Controles zijn niet effectief
Organisatiecultuur
Onveilige organisatiecultuur
Integriteitsbeleid
a. Ontbrekend integriteitsbeleid
b. Integriteitsbeleid wordt slechts beperkt uitgevoerd

Grote
Overeenkomst

+
+
+
+
+

+
-

+

-

+

+

+
+

-

+

+

8 .6 A n a ly s e m a c r o n iv e a u
De macrofactoren uit het conceptuele model zijn: bestuurlijke ontwikkeling; politiek
systeem; financieel economische situatie en toerisme; koloniale geschiedenis en
slavernijverleden; cultuur en religie; geografische ligging en kleinschaligheid. In
hoofdstuk 4 is toegelicht wat bekend is over deze macrofactoren in het Caribisch deel van
het Koninkrijk. In het theoretische hoofdstuk 2 is beargumenteerd dat het niet mogelijk is
om lineaire verbanden te leggen tussen de onderzoeksresultaten op micro- en mesoniveau
en de macrofactoren. Evenwel vormt het Caribisch deel van het Koninkrijk wel de
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macrocontext voor alle onderzochte casussen. Om die reden wordt hieronder op basis van
de resultaten van de analyse op micro- en mesoniveau nagegaan welke macrofactoren de
meeste relevantie blijken te hebben.

8.6.1 Bestuurlijke ontwikkeling
In de literatuur wordt ervan uitgegaan dat de mate van bestuurlijke ontwikkeling van
invloed is op het plaatsvinden van fraude en corruptie (Hoetjes, 1977, 1982; Rubenstein,
1983; Weber, Van Braam & De Blok, 1972). Onvolwassen politieke en sociale instituties
en veel bureaucratie zouden leiden tot fraude en corruptie. Soms wordt ook een jonge
democratie als relevante factor genoemd.
Het Caribisch deel van het Koninkrijk heeft haar democratisch bestuurssysteem pas
verkregen in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het zijn daarom jonge democratieën.
Deugdelijk financieel beheer van de overheid is, althans op papier, gewaarborgd door
voorschriften en verplichtingen in de comptabiliteitswetgeving, maar kent nog geen lange
traditie (Munneke, 1994). Wat laten de resultaten op micro- en mesoniveau zien over de
macrofactor bestuurlijke ontwikkeling in het Caribisch deel van het Koninkrijk?
Dit dissertatieonderzoek laat enerzijds zien dat de controle- en toezichtsorganen, zoals
overheidsaccountantsbureaus, rekenkamers, sociaaleconomische raden, raden van advies,
voldoende functioneren. Zij leveren reeds jarenlang onderbouwde en gedocumenteerde
rapportages aan waaruit blijkt dat een bepaalde overheidsorganisatie (dis)functioneert of
dat een bepaalde procedure niet wordt nageleefd. Anderzijds hebben we gezien dat de
rapportages en adviezen van deze instanties vaak terzijde worden geschoven door de
betreffende organisaties, terwijl ook de verantwoordelijke ministers niet thuis geven.
Kortom, op basis van het bestudeerde materiaal kan niet worden bevestigd dat er een
relatie bestaat tussen fraude en corruptie en onvoldoende ontwikkeling van het bestuurlijke
systeem. Uit de analyse van met name een aantal grand en political zaken is gebleken
dat fraude en corruptie eerder te maken hebben met de houding van de individuele
publieke ambtsdrager dan met de ontwikkeling van het bestuurlijk systeem. Wanneer
de verantwoordelijken consequent opvolging zouden geven aan de wettelijke plichten
en voorschriften, zou het systeem van checks and balances in het Caribisch deel van het
Koninkrijk vanzelf fraude en corruptie voorkomen.
Verder hebben we in de analyse van het integriteitsbeleid gezien dat de frequente
bestuurswisselingen het voeren van een constructief integriteitsbeleid belemmeren.
Ook hier is te betwijfelen of deze regelmatige wijzigingen in de bestuurssamenstelling
het gevolg zijn van immature politieke en sociale instituties en bureaucratie. Veeleer
spelen partijpolitiek en de individuele opstelling van de publieke ambtsdrager hierin een
belangrijke rol, zo blijkt uit de analyse van de micro- en mesofactoren.
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Ook uit eerder onderzoek (Schotborgh-van de Ven & Van Velzen, 2013; De Wit, 2015)
blijkt dat het wettelijk kader redelijk op orde is en dat de procedures en controles die
volgen uit het bestuurlijk systeem voldoende zijn ontwikkeld en aansluiten bij de praktijk.
Dat het relatief korte bestaan van het democratisch bestuurssysteem de oorzaak is van
het gebrek aan een deugdelijk financieel administratief beheer wordt ook betwijfeld door
Nauta (2011). In zijn visie heeft de democratie een lange geschiedenis in het Caribisch
deel van het Koninkrijk. Vanaf 1848 bestond er een Koloniale Raad en een Gouverneur.
De leden van de Raad werden benoemd door de Kroon. Vanaf 1862 had de Antilliaanse
elite het recht om eigen afgevaardigden te kiezen. In het Statuut van 1922 werd het bestaan
van een parlement vastgelegd. Antilliaanse instituties democratiseerden in 1948 en de
eerste vrije verkiezingen vonden plaats in 1949. Volgens Nauta kan alleen het zijn van
een jonge democratie geen reden zijn voor slecht bestuur. Hij noemt voorbeelden van
jonge democratieën die heel goed functioneren: de Federale Republiek van Duitsland,
de Tsjechische Republiek en Spanje na Franco (2011, p. 150). Ook volgens hoogleraar
Staatsrecht Van Rijn is het te makkelijk om te zeggen dat de ontwikkelingen op Curaçao
moeten worden gezien binnen het frame van een ‘jonge democratie’ die wankelend de
eerste stappen zet. “Sinds de jaren vijftig is er al autonomie en er zijn generaties opgegroeid
in een democratisch bestel. Op Curaçao wemelt het ook van de ervaren en integere mensen
die het hart en het verstand op de goede plaats hebben zitten” (Trouw, 9 april 2017).
Samenvattend gesteld, als we de resultaten van de micro- en mesoanalyse bezien in
de context ‘onvoldoende bestuurlijke ontwikkeling’ als macrofactor voor fraude en
corruptiezaken in het Caribisch deel van het Koninkrijk dan is daarvoor geen overtuigende
onderbouwing gevonden. Wel laat de analyse zien hoe groot de discrepantie is tussen het
juridisch op orde hebben van een goed bestuursmodel - het bereiken van goed bestuur - en
de dagelijkse politieke en maatschappelijke handelingspraktijken.

8.6.2 Politiek systeem
In het conceptuele model van dit dissertatieonderzoek wordt verondersteld dat politieke
partijfinanciering een macrofactor is die van invloed is op fraude en corruptie (Geddes, 1991).
Zodra politieke partijfinanciering samengaat met een gebrek aan transparantie, toezicht en
controle ligt collusie - heimelijke samenspanning tussen publieke en private partijen - op de
loer. Wat is hier van terug te zien in de resultaten van de micro- en mesoanalyse?
Met name in de political zaken, maar ook in een aantal grand fraude- en corruptiezaken,
hebben we gezien dat er gemalverseerd is met overheidsgelden om aan partijwensen
te voldoen. Daarnaast is gebleken dat de politieke invloed ingrijpt tot ver in het
overheidsapparaat; plegers blijken druk op de overheid te zetten om mensen te
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benoemen terwijl zij niet gekwalificeerd zijn (de favoritismezaken) of om disciplinaire
of strafrechtelijke onderzoeken naar mensen te stoppen. Uit de omkopingszaken met
aanbestedingen blijkt dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd zolang het partijbelang
ermee gediend is. De favoritismezaken laten zien dat bestuurders worden vervangen in het
belang van de politieke partij. Na een verkiezingsoverwinning worden politieke vrienden
binnen de overheid en de overheids-nv’s benoemd en opponenten weggewerkt.
De druk die vanuit de politiek is waargenomen in de zaken heeft volgens geïnterviewden
vooral te maken met de vormen van partijfinanciering zoals die de afgelopen decennia in
het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn ontstaan. De kosten voor politieke campagnes
zijn de afgelopen jaren enorm gestegen en de financiering komt primair uit private
bronnen. Zoals we in verschillende zaken hebben gezien - zoals in de LGO-fraudezaak
(nr. 19), de Cliffhangerzaak (nr. 20, nr. 42, nr. 43) en de Fondozaak (nr. 44) - is er sprake
van een overlappend netwerk van publieke en private partijen. De (financiële) bronnen
blijken de meest belangrijke onderliggende factor van de machtsstructuren van politieke
partijen. Volgens geïnterviewden beschermt de groep belanghebbenden elkaar en houdt
zij elkaar overeind. Om die reden is de bestuurlijke elite ook niet genegen om deze
patronagestructuren te hervormen, ze zijn immers de belangrijkste bron van macht. En er
is alle aanleiding om te veronderstellen dat met de opdeling van de Nederlandse Antillen in
oktober 2010 deze cliëntelistische politiek alleen maar is toegenomen. Een geïnterviewde
voormalig minister zegt:
“De toezichthoudende instituties zijn nu op het verkleinde niveau van de nieuwe
(ei)landen georganiseerd, waar zij voorheen binnen de grotere schaal van de
Nederlandse Antillen opereerden. Doordat de bestuurslaag van de Nederlandse
Antillen is komen te vervallen is de afstand tussen de politiek en de overheid (nog)
kleiner geworden en de invloed groter.”
Samenvattend kan worden gesteld dat uit de analyse van het empirisch materiaal op microen mesoniveau blijkt dat er een relatie is tussen kenmerken van het politieke systeem en
fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De diffuse relatie (collusie)
die in verschillende zaken is geconstateerd tussen de publieke en de private sector en de
beloftes aan clientèle en de politieke partij die voortdurend moeten worden nagekomen,
duiden erop dat deze macrofactor van invloed is op fraude en corruptie. Temeer omdat nog
maar slechts beperkt sprake is van openbaarmaking van partijfinanciering is het risico op
beïnvloeding door private belanghebbenden van de verkiezingen groot. Sinds 2010 bestaat
in Curaçao en Sint Maarten een wet om de partijfinanciering te openbaren aan het Hoofd
Stembureau, maar deze functioneert nog onvoldoende. Aruba en Caribisch Nederland
kennen zulke wetgeving nog niet.
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De bevinding van het bestaan van een relatie tussen niet transparante partijfinanciering
en fraude en corruptie, komt overeen met onderzoek in andere Caribische landen. Collier
(2005) deed onderzoek naar corruptie in negen Caribische landen: Belize, Cuba, de
Dominicaanse Republiek, Guyana, Haïti, Jamaica, Puerto Rico, Suriname, Trinidad en
Tobago. Hij signaleert in al deze landen een hoog niveau van politieke corruptie met een
zeer nauwe betrokkenheid tussen vertegenwoordigers van de private en de publieke sector.
Volgens Collier zijn de gevolgen hiervan desastreus voor de ontwikkeling van de landen.
Dit sluit ook aan bij onderzoek van Geddes (1991) die onderzoek deed naar de relatie
tussen campagnefinanciering en de politieke onwil van de bestuurlijke elite om electorale
hervormingen door te voeren in Zuid- en Centraal-Amerikaanse presidentiële systemen.

8.6.3 Financieel-economische situatie en toerisme
In hoeverre houdt de macrofactor ‘inkomensongelijkheid en invloed toerisme’ verband
met de fraude- en corruptiezaken? In het conceptuele model wordt ervan uitgegaan dat een
grote inkomensongelijkheid en de introductie van consumptiegoederen en verlokkingen uit
de amusementenbranche (zoals casino’s) als gevolg van het toerisme, invloed hebben op
de waarden en normen in de samenleving. Grote inkomensongelijkheid en daarmee sociale
ongelijkheid heeft in een meritocratie verregaande negatieve effecten op het psychisch
en fysiek welbevinden van mensen zowel aan de onderkant als aan de bovenkant van de
samenleving (Wilkinson, 2005). Juist aan de bovenkant, bij de beter betaalden zou het
leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid en neiging tot normoverschrijding. Dat wordt
versterkt door de aanwezigheid van toeristen en expats die de prijzen doorgaans opdrijven.
Dit verongelijkte gevoel zou de stap naar het plegen van fraude en corruptie verkleinen
(Verhaeghe, 2012). Wat is hierover bekend geworden vanuit de micro- en mesoanalyse van
de zaken?
Uit verschillende zaken blijkt dat publieke instituties door de plegers over het algemeen
niet worden gezien als organisaties die de welvaart herverdelen en de economische
ongelijkheid onder de bevolking verkleinen, maar juist als instituties die kunnen zorgen
of worden gebruikt voor persoonlijke zekerheid en persoonlijke verrijking. In de analyse
op het microniveau valt op dat de plegers bezig zijn met persoonlijke financiële verrijking
als het belangrijkste motief is. Voor zover bekend ging het in de petty en grand fraude- en
corruptiezaken om de bevoordeling van de publieke ambtsdrager zelf en in de politieke
zaken soms ook om de bevoordeling van de politieke partij. Het (hoge) functieniveau van
alle betrokken plegers impliceert dat zij niet armlastig zijn, in die zin dat zij een vast
salaris van een (semi-)overheidsinstelling ontvangen. Toch is geld het belangrijkste motief
gebleken. Respondenten veronderstellen hier een relatie met de materiële statuscultuur in
het Caribisch deel van het Koninkrijk, het willen meedoen met de Europese en Noord-
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Amerikaanse levensstandaard, die de Caribische bewoners zich niet kunnen permitteren.
De maatschappelijke status van een persoon wordt voor een belangrijk deel afgemeten
aan materiële zaken en uiterlijkheden (Allen et al., 2003; Marcha & Verweel, 2000).
Onder invloed van het neoliberalisme en de (social) media wordt een hoge westerse
levensstandaard als ideaal beschouwd en nagestreefd. Om deze levensstijl te hebben,
wordt op ‘te grote voet geleefd’ en ontstaan problematische schulden. Een respondent in
Sint Maarten verwoordde het als volgt: “We live a champagne life on a beer budget.” In
de persoonlijke typeringen van een aantal plegers is hieraan gerefereerd met ‘liefhebber
van mooie spullen’ en ‘casanova’. Een respondent zegt: “As soon as they get in power
their life style changes, they want to show what they have.” Ook andere respondenten
bevestigen dit. Een vertegenwoordiger van de politie te Curaçao, belast met interne
integriteitsonderzoeken, zegt: “Ze denken dat ze in een andere klasse leven. Als ze naar
een feest gaan willen ze gelijk een vip-plaats.” En andere ambtenaar van politie met veel
ervaring met fraudeonderzoeken binnen het ambtelijk apparaat vertelt dat hij soms niet kan
geloven wat hij in onderzoeken aantreft: “Mensen met hoge functies binnen ons openbaar
bestuur die thuis op een matrasje op de grond slapen, maar naar buiten toe is alles mooi.”
Uit de interviews is gebleken dat een (materialistische) levensstijl in de praktijk betekent
dat er leningen bij zowel legale als illegale kredietverstrekkers worden afgesloten om te
kunnen voldoen aan de hoge levensstandaard, die uitstijgt boven het salaris van de publieke
en politieke ambtsdrager. Daarnaast worden werk-, privé- en politieke relaties gebruikt
voor onderhandse leningen, waardoor een onderlinge financiële afhankelijkheid ontstaat
die in een aantal gevallen de professionele rollen doorkruist. Dit maakt het moeilijk voor
de publieke of politieke ambtsdrager om op een objectieve en onafhankelijke wijze zijn
publieke taak uit te oefenen.
Samenvattend is gebleken dat de macrofactor ‘financieel-economische situatie en toerisme’
indirect relevant is. Niet de financieel economische situatie, maar de materiële show off
statuscultuur is van invloed op het motief van de plegers van publieke fraude en corruptie
in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ook al is het inkomen niet toereikend, de behoefte
is groot om op een hoger niveau te willen leven, zeker wanneer een seniorpositie wordt
bekleed (grand en political fraude- en corruptiezaken). De voortdurende behoefte aan geld
en de (onderlinge) financiële afhankelijkheid die hiervan het gevolg is tast het moreel besef
van de ambtsdrager aan en leidt tot een gebrek aan integer leiderschap (Saleh, 2014). Het
heeft vervolgens een demoraliserend effect op de waarden en normen van de publieke en
politieke ambtsdrager en maakt dat zij met fraude en corruptie hun slag denken te mogen of
kunnen slaan. Het belang van de gemeenschap verdwijnt meer en meer op de achtergrond.
Daarnaast maakt de grote inkomensongelijkheid de lage inkomensgroep afhankelijk van
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overheidsdiensten. Politieke ambtsdragers misbruiken deze afhankelijkheid door deze
diensten zoveel mogelijk in te zetten als ruilmiddel voor electorale steun (Nauta, 2011, p. 164).

8.6.4 Koloniale geschiedenis en slavernij
Uit de literatuur blijkt dat een geschiedenis met een koloniaal patronagesysteem, gebaseerd
op grote machtsongelijkheid, nog lang blijft voortbestaan in hedendaagse controle- en
beheersstructuren (Bertram, 2007; Gurgur & Shah, 2014; Serra, 2006; Price, 1975). In
hoeverre kunnen de micro- en mesofactoren direct of indirect in verband worden gebracht
met deze macrofactor, het koloniale en slavernijverleden?
Een opvallend resultaat van de analyse van het empirisch materiaal is het gebrek aan
integer leiderschap. Een aantal van de plegers in leidinggevende functies in de onderzochte
organisaties, en per definitie de politieke ambtsdragers, blijken politieke volgelingen. De
politieke partij verwacht dat haar partijbelang wordt gediend, boven het algemeen belang
of dat van een overheidsorganisatie. Daarnaast is uit een aantal zaken gebleken dat het
ontbreekt aan integer leiderschap, niet omdat de leidinggevende een politieke volgeling
is, maar wel omdat deze in zijn dagelijkse functioneren de druk vanuit de politiek voelt
om op een bepaalde manier te handelen. Uit ‘lijfsbehoud’ kiest de leidinggevende ervoor
om niet teveel tegen de politiek in te gaan. Deze opstelling leidt in de praktijk tot zwak
leiderschap. De beschreven praktijk van de terughoudende leidinggevende of de politieke
ambtsdrager, vertoont overeenkomsten met de in de literatuur beschreven cultuur van
angst voor represailles en de cultuur van onderdanigheid uit het koloniale verleden. De
verhouding tussen meester en slaven is veranderd in die tussen een politiek leider en zijn
aanhangers. Politieke volgelingen kunnen rekenen op gunsten. Sommigen ervaren dit als
de enige mogelijkheid om een kans te krijgen in de samenleving. De hedendaagse praktijk
duidt erop dat de van generatie op generatie bestendigde patronageverhoudingen bij een
deel van de bevolking ook na de koloniale tijd zijn blijven voortbestaan (Verton, 2017;
Commissie Integer Openbaar Bestuur, 2014).
In een groot deel van de bestudeerde zaken wordt niet ontkend dat tegen de regels is
gehandeld, wel wordt ontkend dat dit de verantwoordelijkheid van de pleger is. Deze
ontkenning van de eigen verantwoordelijkheid en van schuld, vertoont overeenkomsten
met de culturele context van het systeem van patronage tijdens het koloniaal bestuur. Er
werd geen verantwoordelijkheid gedeeld, noch in arbeidssituaties, noch in bestuurlijke
verhoudingen. Er was sprake van een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel voor het
eigen sociale en taakgerichte gedrag en een gebrek aan erkenning van schuld (Marcha &
Verweel, 2003; Paula, 2003; Schrills, 2003).
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Toch is het de vraag in hoeverre er een directe of indirecte relatie is met het koloniale en
slavernijverleden. Immers: dezelfde vormen van publieke fraude en corruptie komen voor
in landen die geen koloniale historie kennen. Bovendien hebben de verschillende landen in
het Caribisch deel van het Koninkrijk een verschillende koloniale historie en doorliepen zij
na de beëindiging van de koloniale status een heel eigen ontwikkeling. Deze ontwikkeling
ging gepaard met veel verschillende invloeden van buitenaf, van internationale organisaties
zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank en de voormalig kolonisatoren, maar ook door
de migratiestromen vanuit de regio naar de eilanden van het Koninkrijk. In Sint Maarten
heeft dit er bijvoorbeeld toe geleid dat nog slechts 16% van de bevolking oorspronkelijk
afkomstig is uit dat land zelf. In Bonaire is dit 39%, in Sint Eustatius 34% en Saba 27%.222
In hoeverre is er dan nog sprake is van gemeenschappelijke cultuurkenmerken die hun
oorsprong hebben in een koloniaal verleden?
Ook de bevinding dat bij de plegers sprake is van een totale ontkenning van de eigen
verantwoordelijkheid en van schuld, is niet uniek voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Uit de internationale literatuur blijkt dat witteboordencriminelen wereldwijd hun eigen
gedrag niet als crimineel beschouwen en geen schuld erkennen, dus ook in landen zonder
koloniale historie (De Graaf, 2006; Weisburd et al., 1991; Friedrichs, 2010; Shover & Hunter,
2010). Het onderzoeksmateriaal is met andere woorden ontoereikend om directe relaties
tussen het koloniale en slavernijverleden aan te geven. Dit vraagt om aanvullend onderzoek
waarin ook (post)koloniale macrofactoren (Oostindie, 2010) worden meegenomen, zoals
de toenemende invloed van de media en de invloed van de georganiseerde internationale
criminaliteit, die opnieuw de eilanden gebruikt als wingewesten.

8.6.5 Cultuur en religie
Een andere macrovariabele in het conceptuele model is de cultuur en religie van de burgers
in de samenleving. Wetenschappers beweren dat de houding die de gemeenschap tegenover
fraude en corruptie aanneemt bepalend is (Huberts, 2014; Larmour, 2008; Peters, 2010;
Price, 1975; Sissener, 2005). Draagt de lokale cultuur en religie al dan niet bij aan een
passieve en positieve attitude ten opzichte van fraude en corruptie en ontkenning van
de deviantie van deze misstanden? Wat is daar van terug te zien in de analyse van de
micro- en mesofactoren? Zoals eerder genoemd hebben de eilanden een uiteenlopende
historie en zijn grote verschillen tussen de culturele en religieuze oriëntatie van de Bovenen Benedenwindse eilanden, maar ook tussen de eilanden onderling. Verschillende
cultuurkenmerken (zoals de cultuur van angst en represailles en de materiële statuscultuur)
zijn reeds genoemd. Hoe verhouden andere cultuuraspecten die we zijn tegengekomen in
de organisaties waar de fraude en corruptie zich heeft afgespeeld zich tot de macrocontext?
222 CBS Statline 2018. Geraadpleegd op 8 juli 2019, van https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/
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De analyse van de mesovariabelen heeft een cultuur zichtbaar gemaakt van collectieve
gelatenheid en passiviteit op de werkvloer. Van binnenuit voelen publieke ambtsdragers
zich onmachtig om iets aan de situatie te veranderen. Het leidt tot uitzichtloosheid en het
voelt als een vernedering. De cruciale kwaliteitshiaten van publieke ambtsdragers die
politiek zijn benoemd (op basis van andere criteria dan kwaliteit) hebben een ontmoedigend
effect op de omgeving. In de praktijk betekent dit dat normen en waarden vervagen. Een
arbeidscultuur van fraude en corruptie zou door een deel van de publieke ambtsdragers als
normaal worden beschouwd.
Daarnaast is vooral bij de political fraude- en corruptiezaken gebleken dat de houding van
de gemeenschap van invloed is. In verschillende zaken hebben we gezien dat publieke
en politieke ambtsdragers na hun veroordeling weer in genade worden aangenomen
in de politiek. Wellicht draagt het katholicisme bij aan een sfeer van gelatenheid en
passiviteit: het lot wordt in handen gelegd van God. In het dagelijkse spraakgebruik op de
Benedenwindse eilanden is dit terug te zien door de uitspraak ‘ku Dios ke’: ‘als God het
wil, zal het gebeuren’.
De kiezers hielpen politici waarvan bekend was dat zij vanuit een eigen cliëntelistisch
belang hadden gehandeld, weer opnieuw in het zadel door op ze te stemmen. Dit laat
zien dat een deel van de samenleving niet afwijzend staat tegen misbruik van publieke
middelen, maar het ziet als vanzelfsprekend cliëntelisme en als het opkomen voor de
achterban. Dat het corrupte gedrag van bestuurders de gemeenschap heel veel geld kost
wordt niet zichtbaar; een verband met de op de eilanden bestaande armoede wordt niet
opgemerkt. Een geïnterviewde drukte het als volgt uit: “Als een politicus goed voor zichzelf
kan zorgen dan kan hij dat ook voor ons [de achterban].” Verschillende veroordeelde
politieke ambtsdragers zijn erin geslaagd om burgers van hun onschuld te overtuigen, door
toepassing van neutralisatietechnieken zoals ontkenning van verantwoordelijkheid en door
veroordeling van de oordelaars. De plegers weten succesvol hun onschuld te framen naar
hun achterban. Volgens een respondent was wijlen Claude Wathey op Sint Maarten daar
een voorbeeld van: “Sint Maarten heeft lange tijd een Godfather-cultuur gehad.” Burgers
menen vaak ook dat politieke ambtsdragers die niet veroordeeld zijn, geen haar beter zijn.
Het enige verschil tussen de plegers en de niet-veroordeelde politici is volgens de burgers
dat het deze laatste groep door een selectieve rechtsgang gelukt is uit handen te blijven
van de opsporings- en vervolgingsinstituties. Voormalig procureur-generaal Dick Piar
waarschuwde voor de toenemende tendens om normovertredingen goed te praten of te
bagatelliseren afhankelijk van de status van de betrokkenen:
“Dit kan leiden tot verder normverval, uitmondend in willekeur, rechtsonzekerheid,
ondermijning van gezag, klassenjustitie en aantasting van de peilers [sic] waarop elke
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democratische rechtstaat rust”, aldus Piar. (Amigoe, 20 september 2003)
Samenvattend lijken ‘cultuur en religie’ als macrocontext van invloed op de houding
tegenover fraude en corruptie. Er bestaat bij een deel van de bevolking publieke tolerantie
en morele onverschilligheid ten opzichte van deze delicten door een bepaalde framing.
Politici die voor het behoud van hun positie afhankelijk zijn van electorale steun, handelen
naar de normen die bij de meerderheid van hun achterban algemeen aanvaard zijn, dit
houdt hen in het zadel (Nauta, 2011, p. 194). Volgens Saleh is het niet de cultuur, maar de
mindset. In zijn lezing op de Dag van het Commissariaat te Curaçao223 stelt hij dat cultuur
een aangeleerd iets is en dat we sommige dingen weer moeten afleren, omdat we ze niet
goed geleerd hebben. Volgens Saleh moeten we dus gaan denken in het afleren van slecht
aangeleerde dingen.
Een andere oorzaak van de gelaten en passieve attitude tegenover fraude en corruptie,
is wellicht de cultuur van armoede. Voor een groot deel van de bevolking, zeker op de
Bovenwindse eilanden, is de cultuur van armoede een stressvolle dagelijkse worsteling
om rond te komen waardoor zij weinig aandacht hebben voor wat er in de samenleving
gebeurt. Daarnaast zou in Sint Maarten van invloed kunnen zijn dat de ruime meerderheid
van de bevolking niet oorspronkelijk van het eiland afkomstig is. Zij zijn vanuit met name
omringende eilanden in de afgelopen decennia geëmigreerd naar Sint Maarten en voelen
vaak meer verbondenheid met het land van herkomst dan met het land waar zij verblijven.
Door dit gebrek aan sociale cohesie maken deze nieuwkomers zich niet altijd druk om wat
er lokaal gebeurt. Gelatenheid, wantrouwen, onmacht, uitzichtloosheid en passiviteit in
overheidsorganisaties, geeft potentiële (leidinggevende) plegers ruim baan. Zij kunnen hun
gang gaan, er wordt niet ingegrepen.

8.6.6 Geografische ligging
Het conceptuele model veronderstelt een mogelijk verband tussen de geografische ligging
van landen en internationale handel in drugs, wapens, illegale goederen, nepartikelen
en zwart geld, en in het verlengde daarvan fraude en corruptie (Bennett & Lynch, 1996;
Collier, 2002). Wat is hierover op micro- en mesoniveau in de zaken bekend geworden?
In de analyse van de hogerberoepszaken zien we in 21 (46%) zaken rond drugs, illegale
immigratie en mensenhandel, dat criminelen op allerlei manieren proberen om ambtenaren
informatie te laten uitlekken en om hen bij illegale activiteiten de andere kant te laten
opkijken.
223 Curaçao, 19 november 2009.
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De resultaten op micro- en mesoniveau maken het aannemelijk dat de geografische ligging
van het Caribisch deel van het Koninkrijk hier een rol speelt. De eilanden liggen op de
transportroute van drugs van Zuid-Amerika naar Noord-Amerika en Europa en hebben
door het relatief hoge bruto nationaal product een grote aantrekkingskracht op inwoners van
de omringende eilanden. De handel in drugs en de illegale immigratie legt een groot beslag
op de capaciteit van de opsporings- en vervolgingsinstanties in het Caribisch deel van het
Koninkrijk. De druk die uitgaat van de georganiseerde criminaliteit in de Cariben, blijkt een
voortdurende bedreiging voor opsporings- en vervolgingsambtenaren. Een geïnterviewde
uit de justitieketen zegt: “De belangen zijn heel groot, het zet een enorme druk op het
overheidsapparaat, op het land. We moeten de macht van het geld niet onderschatten.”
Samenvattend blijkt dat in bijna de helft van de zaken de geografische ligging van het
Caribisch deel van het Koninkrijk mede bepalend is voor het plaatsvinden van publieke
fraude en corruptie in dit gebied. Maingot (1994) vraagt reeds sinds begin jaren negentig
aandacht voor de relatie tussen drugshandel en corruptie in de Cariben. Volgens deze
onderzoeker leidt de handel in drugs tot wijdverbreide en structurele corruptie met gevolgen
voor cruciale onderdelen van de private en publieke sector. Hij noemt deze ontwikkeling
“the internationalization of corruption and violence” (Maingot, 1994, p. 144). De invloed
van de handel in drugs blijkt ook uit onderzoek van Robinson, die onderzoek deed naar
corruptie in Jamaica, Trinidad en Tobago en Guyana. De onderzoeker wijst op de grote
gevolgen van de drugshandel in het Caribisch gebied en de geweldscriminaliteit die hieruit
voortkomt. De corruptie bij de politie in Trinidad en Tobago en Jamaica en bij de douane
in Guyana zou endemische vormen hebben aangenomen (2012).
Ook Collier (2002) onderzocht de grote invloed van de drugshandel op de overheid en de
politiek in het Caribisch gebied: overheidsdienaren die verzocht worden ‘to look the other
way’ als drugscriminelen actief zijn en politieke partijen die - hoewel ze zich daar niet altijd
bewust van zijn - worden gefinancierd met drugsgeld.

8.6.7 Kleinschaligheid
In het conceptuele model is kleinschaligheid een te onderzoeken variabele voor fraude en
corruptie. De macrocontext van het leven in kleine samenlevingen impliceert dat mensen
elkaar kennen en dat familiebanden doorwerken tot op de werkvloer. Kleinschaligheid kan
betekenen dat professionele en persoonlijke rollen elkaar doorkruisen en dat de bestuurder
druk kan voelen vanuit zijn directe sociale omgeving om zich niet te houden aan de regels
en voorschriften, de zogenaamde ‘dubbele loyaliteit’ (Croes, 1995; Nauta, 2007; Oostindie
& Sutton, 2006; Römer, 1998). Daarnaast zou de kans op concentratie van bevoegdheden
bij functionarissen groter zijn in een kleine dan in een grote samenleving wat makkelijk
kan leiden tot conflicterende belangen. Wat is hier van terug te zien in de analyse van de
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micro- en mesofactoren in de zaken in het Caribisch deel van het Koninkrijk?
Uit de resultaten op micro- en mesoniveau blijkt dat in 38 van de 46 onderzochte zaken
(83%) is samengespannen met collega’s of externe partijen. Gebleken is dat de plegers
elkaar vaak al lange tijd, soms al hun hele leven, kennen. Dit gegeven wordt wellicht
versterkt door de kleinschaligheid en de ‘eilandelijkheid’. Het betekent ook dat publieke
ambtsdragers vanuit hun functie te maken krijgen met familieleden die bij de overheid
aankloppen voor een dienst of die vanuit de overheid gecontroleerd worden op hun
gedragingen. Zo controleerde de douanier (nr. 32) op Hato Airport zijn broer - die onderdeel
uitmaakte van een drugsnetwerk - en verborg hij vervolgens de aangetroffen cocaïne in een
prullenbak.
In de analyse van de omkopingszaken hebben we gezien dat kleinschaligheid ook betekent
dat politieke partijen en bestuurders dicht tegen het bedrijfsleven aanzitten en dat sprake
is van collusie. Publieke ambtsdragers, private partijen en burgers ontmoeten elkaar buiten
werktijd privé, waardoor er meer risico is op vermenging van zakelijke en persoonlijke
kwesties (Gorsira, 2017). Tevens is uit de analyse gebleken dat inderdaad in een aantal
zaken sprake is van concentraties van bevoegdheden. Verschillende publieke ambtsdragers
en politieke bestuurders vervulden meerdere publieke en private rollen tegelijkertijd - zoals
in de LGO-fraudezaak (nr. 19), de Zambezizaak (nr. 45), en de zaak bij het Bestuurscollege
in Sint Maarten (nr. 46). Een respondent zegt: “Small scale islands all have the same
problems, there is not enough separation. The people are too proud to step back, they can’t
keep things separate.”
Een ander aspect dat op micro- en mesoniveau naar voren is gekomen en in relatie
staat tot kleinschaligheid is angst. Verschillende geïnterviewden hebben aangegeven
dat de kleinschaligheid van de (ei)landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk de
aangiftebereidheid verkleint. Er zijn vaak korte lijnen tussen burgers en de kans is
aanzienlijk dat de aangever in de toekomst te maken krijgt met de persoon die wordt
beschuldigd, of met zijn familie. Vanwege de kleinschaligheid beschouwen sommigen
zelfs het afleggen van een anonieme verklaring als nagenoeg onmogelijk. Een voormalig
bestuurder te Bonaire zegt: “Als ik naar het Openbaar Ministerie ga, weet later iedereen
dat ik daar ben geweest. Het is zo klein hier dat mensen mij daar gewoon naar binnen zien
gaan.”
Een ander gevolg van kleinschaligheid dat in verschillende zaken naar voren is gekomen
is het gebrek aan expertise om ingewikkelde fraude- en corruptiezaken zoals het
Cliffhangeronderzoek (nr. 20, nr. 42, nr. 43), de Fondozaak (nr. 44) en de Zambezizaak
(nr. 45) in hun volle omvang te doorgronden. Dit soort zaken vereisen specifieke kennis en
ervaring die niet of onvoldoende beschikbaar zijn bij de opsporings- en vervolgingsinstanties
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in de landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Een respondent uit de justitieketen
zegt hierover: “Er is een enorme capaciteit nodig om illegale handel buiten de deur
te houden en op te sporen. Daar is een sterk overheidsapparaat voor nodig.” Dit leidt
tot een grote afhankelijkheid van ‘hulptroepen’ uit Nederland, hetgeen andere nadelen
met zich meebrengt, zoals hoge kosten en het gebrek aan kennis van de taal en cultuur.
Keer op keer blijkt dat de kleine landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk over
onvoldoende menskracht en expertise beschikken om de grotere en complexe fraude- en
corruptienetwerken te onderzoeken. De internationale georganiseerde criminaliteit strijkt
neer in landen waar overheden zwak zijn en waar gebrekkig gecontroleerd wordt.
De resultaten van de micro- en mesoanalyse maken de relevantie van de macrofactor
‘kleinschaligheid’ ten dele zichtbaar. Enerzijds stelt kleinschaligheid extra eisen qua
moraal aan publieke en politieke ambtsdragers; zij moeten een wisselwerking voorkomen
tussen persoonlijke en zakelijke rollen. Anderzijds is er in kleinschalige samenlevingen
juist sprake van een grote informele sociale controle, een fenomeen dat ontbreekt in
grootschalige samenlevingen. Zo valt het in een kleine samenleving bijvoorbeeld eerder
op als publieke figuren pochen met hun materiële verworvenheden. Hiervan zou ook juist
een preventieve werking uitgaan. Ook zijn in de kleine landen mensen zich meer bewust
van het risico op de schijn van belangenverstrengeling waardoor zij bepaalde conflictueuze
situaties op voorhand uit de weg gaan.
Uit de micro- en mesoanalyse blijkt dat belangenconflicten leiden tot fraude en corruptie.
De vraag is of dit risico op belangenverstrengeling te maken heeft met kleinschaligheid
of, om met Saleh (2014) te spreken, met ‘kleingeestigheid’. Voor een professional is het
immers in de meeste gevallen mogelijk om dit risico op tijd uit de weg te gaan. In de
zaak bij het Bestuurscollege in Sint Maarten (nr. 46) was de gedeputeerde, in verband
met mogelijke belangenverstrengeling, geadviseerd om af te treden als voorzitter van een
stichting die overheidsgelden ontving. Aan dit advies gaf hij echter geen gehoor.
Samenvattend zijn er veel verschillende facetten van de macrofactor ‘kleinschaligheid’
die fraude en corruptie lijken te bevorderen, zoals: vermenging van privé- en zakelijke
belangen, concentratie van bevoegdheden, een onvrij gevoel om onrecht aan te kaarten en
beperkte capaciteit bij opsporingsdiensten. Tegelijkertijd zijn er ook facetten van een kleine
samenleving die juist tot minder fraude en corruptie leiden, zoals: meer sociale controle
op elkaars handelen, het bewustzijn om belangenverstrengeling te voorkomen en fraude
en corruptie vallen eerder op. Zoals bij de macrofactor koloniale en slavernijverleden,
zijn de resultaten uit de micro- en mesoanalyse, wat betreft de factor ‘kleinschaligheid’
ontoereikend om directe relaties met fraude en corruptie aan te geven. Aanvullend
onderzoek zou hier uitsluitsel over kunnen geven.
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8.7 C o n cl u s i e
Het plaatsen van de resultaten van de micro- en mesoanalyse in de macrocontext bleek
geen eenvoudige exercitie, de praktijk is gecompliceerd. Op de eerste plaats hebben de
verschillende macrofactoren raakvlakken en lopen ze in elkaar over: het koloniale en
slavernijverleden heeft een bepaalde cultuur en religie voortgebracht en ook de geografische
ligging en kleinschaligheid grijpen in elkaar. Op de tweede plaats, bestaat het vermoeden
dat er een relatie is tussen de micro- en mesofactoren van de fraude- en corruptiegevallen
en de macrocontext, maar tegelijkertijd is vastgesteld dat dezelfde vormen van fraude en
corruptie voorkomen in landen die een geheel andere macrocontext hebben: landen die
geen koloniaal en slavernijverleden hebben, landen die een lange bestuurstraditie kennen
en landen die niet kleinschalig zijn.
De micro- en mesofactoren laten trekken zien van een macrocontext met een
beperkte democratische traditie, een traditionele samenleving met een patronage- en
cliëntelisme-cultuur. Zowel de hiervoor beschreven machtsongelijkheid, het gebrek
aan integer leiderschap, als de genoemde cultuurkenmerken (zoals de ontkenning van
verantwoordelijkheid en schuld) vinden we terug in een groot deel van de bestudeerde
zaken. Bij de politieke fraude- en corruptiezaken is er een diffuse relatie vastgesteld tussen
de publieke en de private sector. Duidelijk is dat politieke partijfinanciering een context
creëert voor fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De belangen van
de clientèle en de politieke partij duiden erop dat er voortdurend beloftes moeten worden
nagekomen. Omdat de herkomst van de partijfinanciering niet of slechts zeer beperkt
bekend wordt gemaakt, is onzichtbaar in hoeverre er financiële middelen beschikbaar zijn
bedoeld om stemmen te kopen.
Daarnaast is een sterke relatie vastgesteld tussen de geografische ligging en fraude en
corruptie. De ligging, met goede verbindingen met de metropolen in West-Europa en
Noord-Amerika, is relevant gebleken omdat die voor een belangrijk deel bepalend is voor
de internationale handel in drugs, mensen, wapens en andere illegale goederen. Verder
veroorzaakt de geografische ligging, in combinatie met de relatieve welvarendheid in het
Caribisch deel van het Koninkrijk, (illegale) migratie vanuit de (veelal) armere omliggende
landen. De criminele groeperingen achter deze fenomenen veroorzaken een grote druk
op publieke ambtsdragers om de illegale handel en migratie te faciliteren. Dat niet alle
publieke ambtsdragers deze druk kunnen weerstaan is gebleken uit de zaken.
In de casussen is er geen relatie aangetoond tussen een laag inkomensniveau en fraude en
corruptie. Integendeel, de plegers beschikten over een relatief hoog inkomen en hadden
grote sociaal-economische zekerheid. Wel is gebleken dat de materiële statuscultuur ook
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de beter betaalden, ertoe aan zet, om over de schreef te gaan. Dit ter versterking van de
eigen financiële en politieke positie. In welke mate de materiële statuscultuur een effect is
van het toerisme is onbekend.
Ook de beperkte capaciteit van opsporings- en vervolgingsdiensten als gevolg van de
kleinschaligheid is in dit onderzoek relevant gebleken. De illegale handel en migratie en
de publieke fraude en corruptie die daarmee gepaard gaan, vraagt om een enorme inzet,
zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Door de kleinschaligheid kunnen de diensten
niet gemakkelijk voldoen aan die vraag.
Samenvattend is er in dit onderzoek een verband vastgesteld tussen de micro- en
mesofactoren in de fraude- en corruptiezaken en de frequente bestuurswisselingen, het
gebrek aan transparantie in de politieke partijfinanciering, de materiële statuscultuur, de
cultuur van collectieve gelatenheid en passiviteit en de geografische ligging van de landen
in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daarnaast is met enige voorzichtigheid een relatie
geconstateerd tussen de gevallen van fraude en corruptie en de bestuurlijke ontwikkeling,
de koloniale geschiedenis, het slavernijverleden en de kleinschaligheid. Om deze en
andere relaties beter te kunnen onderbouwen is aanvullend empirisch onderzoek nodig. De
resultaten zijn in figuur 7 samengevat.

M A C R O
• Cont inuïteit beleid ont breekt door frequente
bestuurwissel ingen
• Intransparante pol it ieke part ijfinanciering en
pol it ieke patronage
• Material ist ische statuscul tuur en onderl inge
(financiële) afhankel ijkheid
• Beperkte capaciteit opsporing en
vervolgingsd iensten

Publieke fraude
en corruptie

MACRO

• Geografische l igging

Figuur 7 Macrofactoren die een bijdrage leveren aan publieke fraude en corruptie in het Caribisch
deel van het Koninkrijk
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Vergelijking met andere studies
Welk patroon of profiel dient zich aan in de onderzochte fraude- en corruptiezaken in het
Caribisch deel van het Koninkrijk? Als we het geheel van de analyse van de 46 fraudeen corruptiezaken in het Caribisch deel van het Koninkrijk overzien, dan zijn er zowel
overeenkomsten als verschillen met resultaten uit andere studies. Een overeenkomst is dat
de meerderheid van de plegers man en van middelbare leeftijd is (gemiddeld ouder dan
45 jaar). Een verschil is dat in dit dissertatieonderzoek de plegers een relatief hoge opleiding
hebben en dat zij vaker dan de internationale literatuur doet vermoeden een seniorpositie
bekleden. De plegers in het Caribisch deel van het Koninkrijk maken dus meer deel uit van
een hoger echelon van de samenleving, de laag in de samenleving met maatschappelijk de
meeste verantwoordelijkheid en de grootste sociaal-economische zekerheid.
De micro-, meso- en macrofactoren die overeen komen met het conceptuele model zijn
weergegeven in de rechterzijde van figuur 8 (aangegeven met een doorgetrokken lijn). Die
factoren die slechts ten dele overeen komen met het conceptuele model zijn weergegeven
in de linkerzijde van de figuur (aangegeven door een stippellijn). Aanvullend onderzoek
wordt aanbevolen om hierover meer zekerheid te krijgen.
Voor alle microfactoren geldt dat er een grote overeenkomst (de persoonlijkheidskenmerken
en de motieven) of volledige overeenkomst (toepassing neutralisatietechnieken en de
rationaliteit van handelen) is geconstateerd met resultaten van onderzoeken in andere
landen. Dat geldt niet voor de mesofactoren. De geconstateerde verschillen met de
mesofactoren zijn groter. Enerzijds is er, conform onderzoeken in andere landen, in een
groot deel van de zaken gebrek aan integer leiderschap en een onveilige organisatiecultuur
geconstateerd. Anders dan blijkt uit andere studies hebben we anderzijds gezien dat de
nodige procedurebeschrijvingen, controlemaatregelen en integriteitsregels in ieder geval
op papier aanwezig zijn, maar doorgaans niet of slecht bekend zijn, niet uitgevoerd en niet
gehandhaafd worden.
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MICRO

Publieke fraude en corruptie

MICRO

• Neutral isat ietechnieken

• Rat ional iteit van handelen

• Pol it iek systeem
• Cul tuur en rel igie
• Geografische l igging

MACRO

• Integriteitsbeleid word t
beperkt uitgevoerd

• Onveil ige organisat iecul tuur

• Controles zijn niet effect ief

• Procedures worden niet
gevolgd

• Integer leiderschap ont breekt

MESO

• Persoonl ijkheidskenmerken

MICRO

MACRO

MESO

• Mot ieven

MESO
• Afwezigheid van en/of
gebrekkige procedures
• Afwezigheid van en/of
beperkte controle
• Ont brekend integriteitsbeleid

MACRO
• Bestuurl ijke ontwikkel ing
• Financieel-economische
situat ie en toerisme
• Koloniale geschiedenis en
slavernijverleden
• Kleinschal igheid

Figuur 8 Resultaten onderzoek ten opzichte van het conceptuele model
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Samenvatting, conclusies en discussie

9.1 I n l e i d i n g
Waar gaat het om bij publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk
en wat is van invloed op de aard en de omvang van fraude- en corruptiegevallen? Die
vraag staat centraal in dit onderzoek. Welke kenmerken of factoren op microniveau (van
de betrokken individuen), op mesoniveau (van de organisatie) en op macroniveau (van de
samenleving) dragen bij aan deze fenomenen? Verschillen de factoren in het Caribisch deel
van het Koninkrijk van die in de gangbare (westerse) literatuur? Voor de wetenschap geldt
dat de huidige kennis over fraude en corruptie in de Cariben beperkt is.
Dit onderzoek is bijzonder, omdat voor de eerste keer een systematische analyse is gemaakt
van hogerberoepszaken van publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het
Koninkrijk. Hiervoor is inzage verkregen in bestanden van het Openbaar Ministerie; dit
bood een unieke kans om van binnenuit de aard van fraude en corruptie inzichtelijk te
maken.
De algemene onderzoeksvraag luidt: Welke gevallen van (vermeende) publieke fraude en
corruptie komen in het Caribisch deel van het Koninkrijk in hoger beroep voor de rechter
en wat leren die zaken ons over de aard van fraude en corruptie en de macro-, meso- en
microfactoren die daarop van invloed zijn?
Deze hoofdvraag is uitgesplitst naar zeven deelvragen, deels theoretisch en deels empirisch.
1. Wat wordt in de literatuur verstaan onder publieke fraude en corruptie?
2. Welke factoren worden in de literatuur genoemd ter verklaring van publieke fraude
en corruptie?
3. Wat is er bekend over de aard, omvang en aanpak van publieke fraude en corruptie
in het Caribisch deel van het Koninkrijk?
4. Wat typeert de gevallen van (vermeende) fraude en corruptie die zijn onderzocht en
hoe is dat onderzoek in zijn werk gegaan?
5. Om welke verschijningsvormen van (vermeende) publieke fraude en corruptie in
het Caribisch deel van het Koninkrijk gaat het?
6. Welke verklarende factoren op macro-, meso- en microniveau blijken van belang in
de 46 bestudeerde zaken?
7. Welke patronen worden zichtbaar vanuit het empirisch onderzoek, en wat dragen
deze inzichten bij aan onze kennis over publieke fraude en corruptie en de aanpak
van deze fenomenen (in het bijzonder in het Caribisch deel van het Koninkrijk)?
In dit slothoofdstuk worden deze vragen stapsgewijs beantwoord. Hieronder volgt een
korte schets van de literatuur over fraude en corruptie en de factoren die daaraan bijdragen.
Daarna wordt de onderzoeksopzet uiteengezet, gevolgd door de beantwoording van de
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empirische vragen. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op de
bevindingen van dit onderzoek.

9 .2 V i s i e s o p f r a u d e e n c o r r u p t i e e n d e fa c t o r e n d i e
va n i n vl o e d z i j n
9.2.1 Publieke fraude en corruptie
Wat wordt er in de literatuur verstaan onder publieke fraude en corruptie? Uit het
literatuuronderzoek blijkt dat er een grote diversiteit bestaat aan definities van de begrippen
fraude en corruptie, het zijn complexe fenomenen met verschillende verschijningsvormen.
Recente literatuur laat zien dat wereldwijd de definities van fraude en corruptie zijn
veranderd. Vroeger was het in bepaalde functies normaal om geschenken en giften te
ontvangen en te geven. Dit cliëntelisme geldt vanaf eind twintigste eeuw steeds vaker als
deviant. De gedragingen krijgen de strafrechtelijke connotatie van fraude en corruptie.
Dit verklaart ook een deel van de toename van deze verschijnselen. Deze verandering
in beleving en beoordeling van bepaalde gedragingen heeft ook plaatsgevonden in het
Caribisch deel van het Koninkrijk. Door het hoger wordende opleidingsniveau en de
toegenomen mondigheid van burgers is er meer bewustzijn gekomen over de rol en positie
van publieke ambtsdragers. De hedendaagse definities van fraude en corruptie moeten
worden gezien in de context van burgers in een representatieve democratie en ambtsdragers
die er zijn voor het algemeen belang van burgers. In die context accepteren burgers het niet
altijd meer dat ambtsdragers hun vertrouwen misbruiken.
In dit onderzoek is gekozen voor een ruime definitie van de publieke ambtsdrager: hij
verricht een taak voor de overheid of haar organen, in het algemeen belang van het land
en zijn inwoners. Het betreft zowel ambtenaren als medewerkers en bestuurders van
overheids-nv’s en -stichtingen, ministers en parlementariërs.
Voor zowel fraude als corruptie geldt dat er opzettelijk wordt gehandeld; er wordt een valse
voorstelling van zaken gegeven; het handelen is gericht op eigen voordeel of voordeel
voor derden en er is een benadeelde partij. Dit dissertatieonderzoek beperkt zich tot
publieke fraude en corruptie. Het gaat om handelingen van een publieke ambtsdrager die
in zijn publieke functie iets doet of nalaat om daarmee financiële of andere (materiële of
immateriële) voordelen, diensten of gunsten voor zichzelf en/of zijn omgeving te verwerven.
In dit onderzoek wordt met fraude gedoeld op diefstal, verduistering, oplichting en valsheid
in geschrift, terwijl corruptie duidt op favoritisme en omkoping. Deze begrippen zijn niet
op een juridische wijze gebruikt; ze zijn gehanteerd om tot een feitelijke beschrijving te
komen van wat er is gebeurd. Er is een belangrijk onderscheid tussen fraude en corruptie.
Een publieke ambtsdrager kan in zijn eentje fraude plegen; er zijn geen externe partijen
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nodig. Dit in tegenstelling tot corruptie, waarvoor altijd twee of meer personen nodig zijn
waaronder zeker één externe partij. Dit maakt onderzoek naar corruptie in de praktijk over
het algemeen complex, temeer omdat beide partijen er belang bij hebben om heimelijk te
handelen.
Conform de literatuur wordt in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen petty, grand en
political fraude en corruptie. Bij petty fraude en corruptie gaat het om publieke ambtsdragers
in uitvoerende functies die burgers toegang moeten verschaffen tot publieke middelen
of diensten. Bij grand fraude en corruptie gaat het om leidinggevenden en bij political
fraude en corruptie om politiek benoemde ambtsdragers, die zichzelf bevoordelen door
beleid en opdrachten naar hun hand te zetten. De gevolgen van petty fraude en corruptie
zijn aanzienlijk geringer voor de samenleving dan die van grand en political fraude en
corruptie. Het betreft hier zowel financiële als reputatieschade voor het Caribisch deel van
het Koninkrijk.

9.2.2 Factoren die bijdragen aan fraude en corruptie
De tweede deelvraag gaat in op de factoren die in de literatuur worden genoemd om
publieke fraude en corruptie te verklaren. Enerzijds zijn er studies met een theoretische
beschouwing van de verklarende factoren van fraude en corruptie en anderzijds zijn er
studies die de verklarende factoren empirisch proberen te onderbouwen. Er zijn veel minder
empirische dan theoretische studies. De empirische studies zijn met name kwantitatief en
landenvergelijkend van aard: er is getoetst op een groot aantal macrofactoren, zoals de
mate van bestuurlijke ontwikkeling, de inkomensverdeling, cultuur en religie en hun relatie
met fraude en corruptie. Individuele gevallen van fraude en corruptie, die centraal staan in
dit dissertatieonderzoek, zijn veel minder onderzocht.
De vele verklarende factoren uit de literatuur zijn in dit onderzoek uitgesplitst naar het
macro-, meso-, en microniveau. Bij de macrofactoren gaat het om historische, economische,
politieke en culturele verklaringen voor fraude en corruptie. Economische factoren zoals
verhoging van het inkomen per hoofd van de bevolking, verbetering van het onderwijs
en vergroting van de middenklasse, worden gezien als de belangrijkste determinanten om
corruptie terug te dringen (o.a. Paldam, 2002; Treisman, 2000). Andere studies leggen de
nadruk op het terugdringen van de inkomensongelijkheid (Jong-sung & Khagram, 2005).
Politieke verklaringen voor fraude en corruptie benadrukken een slecht functionerende
democratie, een zwak bestuursmodel, een te omvangrijke overheidssector en politieke
partijfinanciering vanuit de private sector (Kunicová & Rose-Ackerman, 2005; Peters,
2010; Persson & Tabellini, 2003). Culturele en historische verklaringen voor fraude
en corruptie benadrukken de mogelijke effecten van een koloniaal verleden, religie en
botsende culturele waarden (Huberts, 2014; Peters, 2010). Onderzoekers in het Caribisch
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gebied reflecteren kritisch op de gangbare verklaringen op macroniveau, omdat die meestal
zijn gebaseerd op westerse grootschalige samenlevingen (Bennett & Lynch, 1996; Bennett
et al., 1997; Cain, 1996; Oostindie, 2008; Pryce, 1976; Robinson, 2012). Wetenschappers
beargumenteren dat deze theorieën slechts gedeeltelijk toepasbaar zijn in de context van
de Cariben. Deze collegae benadrukken het belang van potentiële andere macrofactoren,
zoals het slavernijverleden, de rol van de kleinschaligheid, het belang van het toerisme en
de invloed van de drugshandel als gevolg van de geografische ligging.
De mesofactoren uit de literatuur hebben betrekking op de organisaties waarin de fraude
en corruptie plaatsvinden: de werkomgeving, de gelegenheid en de gebeurtenis. In de
organisatiecultuurtheorieën, zoals de institutionele economische benadering van RoseAckerman (2010), de gelegenheidstheorie van Cohen en Felson (1979) en de differentiëleassociatietheorie van Sutherland (1949), wordt ervan uitgegaan dat organisaties individueel
gedrag in grote mate sturen, zowel door de manier waarop zij zijn ingericht als door de
wijze waarop ze functioneren. De verklarende factoren die door deze theorieën worden
aangedragen betreffen de checks and balances in een organisatie.
Op microniveau staat niet de gebeurtenis, maar de pleger centraal. In de persoonlijkheidstheorieën spelen de persoonlijkheidskenmerken van de plegers een belangrijke rol (De
Graaf, 2006; De Graaf & Huberts, 2008; Listwan et al., 2010). Plegers zouden vaak
hebzuchtige smooth talkers zijn met een lage moraal die behoefte hebben aan macht en
spanning. Omstandigheden die als trigger kunnen werken zijn onder meer financiële
problemen in de privésfeer; frustratie (geldingsdrang); druk van vrienden; drank-, drugsen gokproblemen en liefdesperikelen. Volgens de literatuur zijn plegers vooral rationele
wezens die naar maximale winst streven (North, 1990; Mueller, 2003; Weingast, 2002;
Greif, 2006; Rose-Ackerman, 2010). Plegers van fraude en corruptie zouden vergelijkbare
neutralisatietechnieken hanteren: zij tonen geen berouw, ontkennen schuld en beschouwen
hun eigen gedrag niet als frauduleus of corrupt (Weisburd et al., 1991; Friedrichs, 2010;
Shover & Hunter, 2010). Deze technieken kunnen niet alleen bijdragen aan de motivatie
voordat een overtreding wordt gepleegd, maar kunnen ook achteraf gelegenheid bieden om
een overtreding te rechtvaardigen.
De dominante factoren op macro-, meso- en microniveau die vanuit de literatuur publieke
fraude en corruptie verklaren, zijn in dit onderzoek opgenomen in een eigen conceptueel
model met variabelen.
Op macroniveau zijn dit zowel variabelen uit de meer westers georiënteerde literatuur
(bestuurlijke ontwikkeling, politiek systeem, inkomensverdeling, cultuur en religie) als
uit niet-westerse studies (koloniale geschiedenis en slavernijverleden, invloed toerisme,
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geografische ligging en kleinschaligheid). De macrovariabelen komen vooral als een
contextbeschrijving aan de orde.
Op mesoniveau zijn vijf factoren als variabelen meegenomen: het belang van integer
leiderschap, de noodzaak van heldere procedures en regelmatige controles, de importantie
van een open en veilige organisatiecultuur en de aanwezigheid en uitvoering van een
integriteitsbeleid (Cohen & Felson, 1979; Caiden, Dwivedi & Jabbra, 2001; Lasthuizen et
al., 2005; Punch, 2000; Rose-Ackerman, 2010; Treviño & Nelson 2011; Vander Beken et
al., 1999).
Vier factoren op microniveau, die veelvuldig worden genoemd in de literatuur
ter verklaring van publieke fraude en corruptie, zijn opgenomen als variabelen:
persoonlijkheidskenmerken, motieven, rationaliteit van handelen en de toepassing van
neutralisatietechnieken.
Het volledige conceptuele model dat voor dit onderzoek is ontwikkeld, kent daarmee
zestien variabelen: zeven macro-, vijf meso- en vier microvariabelen. In tabel 32 is een
samenvatting gegeven van de operationalisaties van de meso- en de microvariabelen. De
macrovariabelen komen vooral als een contextbeschrijving aan de orde en zijn om die
reden niet nader gespecificeerd.
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Tabel 32 Conceptueel model macro-, meso- en microvariabelen
Variabelen macroniveau
1.

Bestuurlijke ontwikkeling

2.

Politiek systeem

3.

Financieel-economische situatie en toerisme

4.

Koloniale geschiedenis en slavernijverleden

5.

Cultuur en religie

6.

Geografische ligging

7.

Kleinschaligheid

Variabelen mesoniveau
8.

Leiderschap: De leidinggevende geeft zelf niet het goede voorbeeld en straalt geen integer
leiderschap uit, is onduidelijk over wat wel of niet is toegestaan, spreekt de medewerkers niet aan op
regelovertredend gedrag, ondersteunt integer gedrag niet.

9.

Procedures: De procedures zijn niet of beperkt schriftelijk vastgelegd, sluiten onvoldoende aan bij
de praktijk, zijn onvoldoende gericht op het voorkómen van integriteitsrisico’s, zijn onduidelijk, zijn
onbekend, worden niet of onvoldoende nageleefd door de medewerkers.

10. Controle: De controlemaatregelen impliceren dat onvoldoende wordt nagegaan of volgens de
voorgeschreven procedures wordt gewerkt; medewerkers worden onvoldoende aangesproken op
regelovertredend gedrag; er wordt niet opgetreden of gestraft indien wordt afgeweken van de procedures.
11. Organisatiecultuur: In een niet-integere organisatiecultuur wordt onzorgvuldig omgegaan met elkaar,
de middelen van de organisatie en (vertrouwelijke) informatie; er is sprake van onderling wantrouwen
en een gebrek aan open communicatie; medewerkers voelen zich niet veilig om fouten toe te geven
en vragen te stellen als zij strafbare feiten - zoals fraude en corruptie - vermoeden en medewerkers
corrigeren elkaar niet.
12. Integriteitsbeleid: Er zijn geen of onvoldoende integriteitsvoorschriften (wettelijke regelingen,
een gedragscode, vertrouwenspersoon, meldprocedure); medewerkers zijn onbekend met de
integriteitsvoorschriften; medewerkers worden niet gescreend; risicofuncties zijn niet benoemd en
medewerkers volgen geen integriteitstrainingen.
Variabelen microniveau
13. Persoonlijkheidskenmerken: Dominant, machtswellustig, welbespraakt, overtuigend, megalomaan,
principeloos, onverantwoordelijk.
14. Motieven: Geld, macht, verslaving, frustratie, liefde.
15. Rationaliteit van handelen: Kosten-batenanalyse.
16. Neutralisatietechnieken: ontkenning van verantwoordelijkheid, ontkenning van schade of benadeling,
ontkenning van slachtoffer(s), veroordeling van de oordelaars, verwijzing naar hogere plichten of morele
principes.
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9.3 A a r d, o mva n g e n a a n pa k va n p u b li e k e f r a u d e e n
c o r r u p t i e i n h e t C a r i b i s c h d e e l va n h e t Ko n i n k r i j k
In de derde deelvraag staat centraal wat bekend is over de aard, de omvang en de aanpak van
publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De eerste beschreven
voorvallen van publieke fraude en corruptie in dit gebied dateren uit de zeventiende eeuw.
De Europese kolonisatie van het Caribisch gebied ging destijds gepaard met smokkel en
corruptieve (bestuurs)praktijken van zowel de kolonisator als de bewoners van de kolonies.
Ook na de opheffing van de West-Indische Compagnie is (illegale) handel blijven bestaan
tussen Europa en het Caribische deel van het Koninkrijk. De illegale handel en corruptie
duurden ook voort na de opheffing van de bestuurlijke Nederlandse koloniale overheersing
in 1954 met de constructie van de Nederlandse Antillen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten,
Bonaire, Saba en Sint Eustatius).
De eerste opsporingsonderzoeken in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn gericht
op aanbestedingsfraude en nepotisme. In zowel Sint Maarten, Aruba als Bonaire vindt
een aantal omvangrijke bouwschandalen plaats met betrokkenheid van Antilliaanse en
Arubaanse politici en bedrijven uit Italië. Alle voorgenomen bouwinitiatieven leiden tot
miljoenenclaims en hoge proceskosten voor de lokale overheden. De plegers verdelen de
opbrengst van de schadeclaim of van de schikking die men weet te treffen.
Vanaf de jaren negentig verschijnen steeds vaker beleidsmatige onderzoeksrapporten
over integriteitsvraagstukken en criminaliteitsfenomenen in het Caribisch deel van het
Koninkrijk (Calidad, 1998; Konfiansa, 1999; Comision di Berdad, 2002; Fundashon Bon
Gobernashon, 2006; Commissie-Biesheuvel, 2000; Faber et al., 2007; Commissie Integer
Openbaar Bestuur, 2014). Deze studies benadrukken vooral het tekort aan betrouwbare
informatie over fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Door de
geringe aangiftebereidheid, de lage prioritering op de beleidsagenda en het gebrek aan
systematische opslag en verwerking van gegevens over fraude en corruptie door justitiële
diensten, is er geen zicht op de aard, omvang en mogelijke patronen. Tegelijkertijd wordt
in de meeste studies melding gemaakt van vermoedens van ernstige vormen van fraude
en corruptie op met name bestuurlijk niveau. In de praktijk wordt veelal over fraude en
corruptie gesproken op basis van percepties en ongeverifieerde berichten. Slechts een
klein deel van deze vormen van criminaliteit is in beeld bij politie en Openbaar Ministerie
(Commissie Integer Openbaar Bestuur, 2014; Mooi et al., 2013; Van der Zee & Hoebé, 2019).
Ook diverse lokale wetenschappers zoals Goede, Römer, Verton, Schrills en Kristensen
dragen bij aan het Caribische debat over goed bestuur. Vanaf de jaren tachtig worden
burgerbewegingen opgericht die zich inzetten voor goed bestuur: Kousa Komun,
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Fundashon Akshon Sivil, en Kòrsou Transparente in Curaçao, de Fundashon Bon
Gobernashon in Bonaire en de Stichting Deugdelijk Bestuur in Aruba. De journalistieke
en lokale wetenschappelijke aandacht voor fraude en corruptie in het Caribisch deel van
het Koninkrijk, de opsporingsonderzoeken en de toegenomen beleidsmatige belangstelling
kunnen niet los worden gezien van internationale ontwikkelingen op dit thema. Vanaf de
jaren zeventig noemen internationale organisaties zoals de OECD, de Wereldbank en de
Verenigde Naties goed bestuur en de bestrijding van corruptie als nieuwe thema’s in hun
rapporten hetgeen leidt tot internationale conferenties en verdragen en de ondertekening van
die verdragen. De internationale aandacht heeft ook gevolgen voor de aanpak van fraude
en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. In de jaren negentig staat binnen het
Koninkrijk der Nederlanden het onderwerp deugdelijkheid van bestuur nadrukkelijk op
de agenda. Door aansluiting bij internationale verdragen komen er aanpassingen van de
wetgeving; prioritering van de onderwerpen fraude en corruptie in het beleid van opsporingsen vervolgingsinstanties maakt het mogelijk om deze criminaliteitsvormen aan te pakken.
Er worden verschillende projecten geïnitieerd in de toenmalige Nederlandse Antillen en
Aruba om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. De focus van het good governancebeleid ligt sterk op de verbetering van de checks and balances in de bestuurlijke stelsels.
De beleids- en onderzoeksrapporten hebben geleid tot inzicht in de kwetsbaarheden van
het Antilliaanse en Arubaanse bestuur en tot initiatieven gericht op de versterking van de
controle- en toezichtsorganen (Bureau Constitutionele Betrekkingen, 1999; Comision di
Berdad, 2002; Werkgroep Deugdelijkheid van Bestuur, 1997). Niettemin bleef het zicht op
de ernst en aard van publieke fraude en corruptie beperkt. Deze dissertatie beoogt dit hiaat
enigszins te verkleinen.
Anno 2017 spreekt het Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint
Eustatius en Saba over publieke fraude en corruptie in termen van ernstige vormen
van (grensoverschrijdende) ondermijnende224 criminaliteit die een grote bedreiging
vormen voor de nog jonge, kleinschalige en kwetsbare democratische rechtsstaten.225 De
opsporingsonderzoeken laten zien dat het Caribisch deel van het Koninkrijk onverminderd
wordt geconfronteerd met grote bedreigingen vanuit de georganiseerde misdaad. Met name
de verwevenheid van de onder- en bovenwereld alsmede de maatschappelijke impact daarvan
in de landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk, baren het Openbaar Ministerie
grote zorgen. Politieke en publieke ambtsdragers blijken een sleutelrol te vervullen in het
creëren van mogelijkheden voor criminele organisaties om hun illegale activiteiten uit te
224 Met ‘ondermijnende criminaliteit’ wordt misdaad bedoeld die maatschappelijke structuren, of het
vertrouwen daarin, schaadt en die vaak in internationaal verband plaatsvindt.
225 Perspectief op de criminaliteitsbestrijding 2016-2021, Openbaar Ministerie, Parket Procureur-Generaal
Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius & Saba.
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voeren. Een recent voorbeeld hiervan blijkt uit het onderzoek naar de oud-premier van
Curaçao, Gerrit Schotte, en zijn partner Cicely van der Dijs. De rechtbank achtte in 2016
bewezen dat Schotte geld aannam van Francesco Corallo, een aan de gokmaffia gelieerde
casinobaas in Sint Maarten. Als tegenprestatie moest Schotte zeggenschap geven over
de samenstelling van de ministersploeg en een belangrijke positie organiseren binnen de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Vanuit het bedrijf van zijn echtgenote Van
der Dijs werden valse facturen opgemaakt om de transacties te verhullen. De twee zijn
veroordeeld voor ambtelijke omkoping en witwassen, respectievelijk voor drie jaar en
vijftien maanden, waarvan een half jaar voorwaardelijk.
Van politieke corruptie was ook sprake bij de grootschalige illegale verkoop van
arbeidsontheffingen in Aruba door de voormalig minister van Arbeidszaken, Paul Croes, en
enkele van zijn ambtenaren, zo blijkt uit recent onderzoek.Chinese supermarkteigenaren en
andere ondernemers betaalden steekpenningen om ontheffingen te krijgen om buitenlands
personeel te kunnen aannemen. De rechtbank veroordeelde Croes in 2019 tot vier jaar
gevangenisstraf. Ook in Sint Maarten loopt een onderzoek naar politieke corruptie; de
invloedrijke politicus en zakenman Theo Heyliger wordt verdacht van grootschalige
corruptie en fraude in de bouwsector.
Wat de voorbeelden duidelijk laten zien is dat, ondanks alle inspanningen op het gebied
van het bereiken van goed bestuur, de tone at the top niet goed is. En het blijft niet beperkt
tot de politieke top. Ook op leidinggevend en uitvoerend niveau worden met regelmaat
gevallen van publieke fraude en corruptie bekend. De verschijningsvormen variëren en
betreffen behalve het wegnemen van geld en goederen ook omkoping, onrechtmatige
benoemingen en fraude met documenten en (declaratie)regelingen.
De opsporings- en vervolgingsinstanties in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn in de
afgelopen decennia een steeds intensievere rol gaan spelen in de opsporing en vervolging
van publieke fraude en corruptie. Voorstelbaar is dat de actieve rol die deze diensten de
afgelopen jaren hebben gespeeld, een aanzuigende werking heeft gehad op het aantal
onderzoeken dat is ingesteld, de zogeheten ‘integriteitsparadox’: meer aandacht leidt tot
meer onderzoeken (Huberts, 2005; Huberts & Lasthuizen, 2005).
Ondertussen is de nodige lokale expertise opgebouwd. Toch wordt in dit dissertatieonderzoek
geconstateerd dat de omvang en organisatie van de opsporings- en vervolgingsdiensten
ontoereikend is om fraude en corruptie het hoofd te bieden. Er is sprake van systematische
corruptie, het vormt een geïntegreerd onderdeel van het economische, sociale en politieke
systeem. Het eeuwenoude systeem van patronage, cliëntelisme en nepotisme kan relatief
ongehinderd blijven functioneren. Publieke fraude en corruptie vormen voor iedere
democratische rechtsstaat een ernstige bedreiging, maar jonge, kleinschalige insulaire
landen zijn extra kwetsbaar. Publieke ambtsdragers behoren de poortwachters te zijn
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van de rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit van de samenleving. Als internationaal
georganiseerde misdaadgroepen in een land niet hoeven te vrezen voor controleurs en
toezichthouders omdat zij omkoopbaar zijn, creëert dit een vruchtbare voedingsbodem
voor inmenging van deze misdaadgroepen in de bovenwereld. Fraude en corruptie zijn dan
slechts instrumenten om voet aan de grond te krijgen. Gevreesd wordt voor de toekomst
van het Caribisch deel van het Koninkrijk. De neergaande beweging van de economie, in
combinatie met de toenemende druk van de (georganiseerde) criminaliteit, vergroot de
druk op de instituties. Dat de economie van de landen voor een nog groter deel dan nu gaat
draaien op drugs en andere illegale activiteiten, zou de samenlevingen wel eens verder
kunnen verzieken.

9 .4 Sc h e t s va n h e t o n d e r z o e k e n t y p e r i n g va n d e z a k e n
Onderzoeksmethoden en -bronnen
Het gaat om een kwalitatief empirisch onderzoek, waarbij informatie op een systematische
wijze is verzameld en geanalyseerd. Bestudeerd zijn alle publieke fraude- en corruptiezaken
waarvan bekend is dat die tussen 2000 en 2015 voor de rechter in hoger beroep zijn
behandeld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Aruba, Curaçao, Sint Maarten,
Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dit zijn er in totaal 46. Het betreft multiple-casestudyonderzoek, gebaseerd op dossier- en archiefonderzoek; bestudering van gerechtelijke
uitspraken en onderliggende stukken; interviews en expertmeetings met betrokkenen en
stakeholders. Daarnaast is informatie gecheckt in korte gesprekjes ‘in de wandelgangen’,
via de telefoon of per e-mail.
Dat het onderzoek zich beperkt tot zaken die in hoger beroep zijn geweest, is een
pragmatische keuze. Het bestaan van die zaken was relatief eenvoudig te achterhalen via
databestanden van het Openbaar Ministerie. Dit was niet het geval bij zaken die alleen in
eerste aanleg voor de rechter zijn geweest. Er wordt van uitgegaan dat de hogerberoepszaken
een representatief beeld geven van de fraude- en corruptiezaken die voor de rechter zijn
geweest. Respondenten van het Openbaar Ministerie hebben aangegeven dat hoger beroep
wordt aangetekend tegen een ruime meerderheid van de publieke fraude- en corruptiezaken
in eerste aanleg. Een bijkomend voordeel is dat na een hoger beroep meer zekerheid bestaat
over de gepleegde fraude en corruptie. Wel dient hier vermeld te worden dat respondenten
van politie en justitie aangeven dat zij de indruk hebben dat slechts het topje van de ijsberg
op hun bureau terechtkomt. Er is dan ook geen sprake van een representatief beeld van de
totale omvang van fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
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Typering zaken
Van de 46 zaken heeft bijna de helft (22) zich afgespeeld in Curaçao. Dit ligt voor de
hand omdat Curaçao in het Caribisch deel van het Koninkrijk het grootste (ei)land is met
de meeste inwoners en het hoogste aantal publieke en politieke ambtsdragers. Zowel in
Aruba als in Sint Maarten hebben zich in de onderzochte periode elf hogerberoepszaken
naar publieke fraude en corruptie voorgedaan en in Caribisch Nederland twee zaken. In
de ‘oudste’ zaken werden de fraude en corruptie gepleegd in de tweede helft van de jaren
negentig.
Het gaat in dit onderzoek om 33 strafzaken (69%), tien civiele zaken (21%) en vijf
algemene bestuursrecht- en ambtenarenzaken (10%). Het totaal aantal zaken naar
rechtsgebied is 48 omdat in twee zaken zowel een strafrechtelijke als een civielrechtelijke
behandeling heeft plaatsgevonden. Veertig van de 46 zaken hebben geleid tot een
veroordeling of aansprakelijkheidsstelling. De zes resterende zaken hebben geresulteerd
in vrijspraak, niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, uitstel van de beslissing,
ongegrondverklaring van het hoger beroep en intrekking van het verleende ontslag.

9.5 V e r s c h i j n i n g s v o r m e n f r a u d e e n c o r r u p t i e
Om inzicht te krijgen in de verschijningsvormen van publieke fraude en corruptie is
onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van fraude en corruptie. De typologie
bestaat uit twee categorieën: een categorie met twee fraudevormen, namelijk diefstal/
verduistering en oplichting/valsheid in geschrifte en een categorie met twee vormen van
corruptie, namelijk favoritisme en omkoping. De termen zijn niet gebruikt in hun juridische
betekenis, maar als aanduidingen om tot een feitelijke beschrijving te komen van wat er
is gebeurd. Twintig (20) van de 46 zaken zijn getypeerd als fraude en 26 als corruptie.
Vijftien (15) fraudezaken betreffen oplichting en valsheid in geschrifte: de onrechtmatige
verstrekking van vergunningen en rijbewijzen en malversaties met de inkoop van goederen
en diensten. De resterende vijf fraudezaken gaan over diefstal van geld.
In de ruime meerderheid (20) van de corruptiezaken (26) gaat het om omkoping. In al
deze zaken worden steekpenningen betaald om een illegale handeling te verrichten:
het binnenbrengen van contrabande in de gevangenis; het heffen van onjuiste bedragen
aan invoerrechten op importgoederen; het smokkelen van drugs en mensen; het plegen
van overvallen, ripdeals, afpersing en het tegen de voorschriften in afgeven van
bouwvergunningen en verlenen van opdrachten. Daarnaast zijn er zes (6) corruptiezaken
gecategoriseerd als favoritisme. Deze zaken hebben specifiek betrekking op de
onrechtmatige benoeming van een persoon in een bepaalde functie.
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Tabel 33 Rubricering verschijningsvormen hogerberoepszaken (vermeende) publieke fraude en
corruptie
Categorieën

Aantal zaken

Petty

Grand

Political

Fraude
1

Diefstal/verduistering

5

5

-

-

2

Oplichting/valsheid in geschrifte

15

3

10

2

Subtotaal

20

Corruptie
3

Favoritisme

6

-

-

6

4

Omkoping

20

8

7

5

Subtotaal

26

Totaal

46

16

17

13

100%

35%

37%

28%

Onderscheid petty, grand en political
Uit de samenvattende tabel 33 is af te leiden dat het merendeel (65%) van de (vermeende)
publieke fraude- en corruptiezaken draait om grand en political fraude en corruptie.
Dit betekent dat de fraude en corruptie zijn gepleegd op hoog leidinggevend niveau en/
of door politiek benoemde ambtsdragers. Deze zaken laten zien dat juist degene die
een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen - als hoofd van een dienst, als minister, als
gedeputeerde of anderszins - en aan wie bepaalde bevoegdheden zijn toevertrouwd,
misbruik maakt van zijn bevoegdheden.
Daarnaast zijn twee zaken met publieke ambtsdragers op het uitvoerend midden- en/of
lager niveau geclassificeerd als grand fraude en corruptie. Het betreft hier een omvangrijk
crimineel netwerk van drugshandel en mensensmokkel. De omvang van de zaken, de ernst
van de feiten en de financiële schade waren doorslaggevend om de zaken niet als petty
maar als grand fraude en corruptie te beschouwen.
Zestien (35%) van de 46 zaken zijn geclassificeerd als petty fraude en corruptie: de fraude
of corruptie is gepleegd door een publieke ambtsdrager in een functie op uitvoerend niveau,
veelal in interactie met een burger die toegang probeert te krijgen tot reguliere publieke
middelen.
Er zijn duidelijke verschillen in de ernst van de gevolgen voor de samenleving. In de
petty fraude- en corruptiezaken lopen de bedragen uiteen van enkele honderden tot ruim
honderdduizend Antilliaanse of Arubaanse guldens. In de grand en political fraude- en
corruptiezaken zijn in een aantal gevallen miljoenen verdwenen of niet te verantwoorden.
De politieke omkopingszaken hebben daarnaast geleid tot hoge kosten voor de opsporing
en vervolging. Deze zaken zijn over het algemeen erg complex. Ze vereisen speciale
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expertise en leggen langdurig beslag op de opsporings- en vervolgingscapaciteit van de
politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast hebben met name de grand en political zaken
geleid tot reputatieschade voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Bij voortduring
hebben de media in binnen- en buitenland verslag gedaan van niet-integere en corrupte
gedragingen van betrokken Antilliaanse en Arubaanse bestuurders. Het gedrag van deze
bestuurders heeft de geloofwaardigheid en legitimiteit van het politieke en bestuurlijke
systeem ondermijnd. Dit vormt een bedreiging voor het Caribisch deel van het Koninkrijk:
berichtgeving over onbetrouwbare bestuurders en corruptie in een land schrikt (potentiële)
investeerders af, laat bonafide bedrijven vertrekken en veroorzaakt wantrouwen onder
de bevolking. Wie en welke instituties zijn nog te vertrouwen? Ook hebben deze grand
en political zaken een demoraliserend effect gehad op het ambtenarenapparaat. Dit leidt
tot onverschilligheid. Waarom zou een ondergeschikte zich aan de regels houden als een
leidinggevende of een politiek bestuurder dat niet doet?
Als we de verdeling van petty, grand en political fraude en corruptie in dit onderzoek
vergelijken met de verdeling in ‘westerse’ studies, dan zien we een opvallend verschil. In
die studies hebben de fraude- en corruptieonderzoeken veelal betrekking op uitvoerende
medewerkers, de zogenaamde street level bureaucrats (Huberts et al., 2005; Lipsky, 1980).
Slechts een gering aantal publieke gezagsdragers, bestuurders en politici, komt in de studies
als pleger naar voren. Huberts en Nelen bestudeerden 130 strafrechtelijke onderzoeken in
Nederland, waarvan er niet één louter betrekking had op politici of bestuurders (2005, p. 77).
Bij een derde van de corruptieonderzoeken ging het om leidinggevenden.
Het hoge aantal grand en political fraude- en corruptiezaken in dit onderzoek komt wel
overeen met het aantal dat is aangetoond door onderzoek in andere Caribische landen:
Belize, Cuba, de Dominicaanse Republiek, Guyana, Haïti, Jamaica, Puerto Rico, Suriname,
Trinidad en Tobago (Collier, 2005). In al deze landen wordt een hoog niveau van politieke
corruptie gesignaleerd, met desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling van de landen.
Dit roept intrigerende vragen op over de oorzaken van deze oververtegenwoordiging van
grand en political fraude- en corruptiezaken.
Kwetsbare sectoren en processen

Opvallend is de oververtegenwoordiging van achttien (41%) zaken binnen de
beleidssector Justitie. Daarna volgen de beleidssectoren Verkeer, Vervoer, Infrastructuur
en Ruimtelijke Planning (15%) en de beleidssector Financiën (15%). In dit onderzoek
zijn geen zaken aangetroffen op onderwijs, gezondheidszorg en sommige andere
beleidsterreinen. Gezien de (financiële) belangen die in deze sectoren spelen, is het
onwaarschijnlijk dat deze beleidsterreinen gevrijwaard zijn gebleven van publieke fraude
en corruptie. Veeleer lijkt het erop dat in deze sectoren onvoldoende gericht naar mogelijke
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fraude en corruptie wordt gekeken.
Uit de analyse van de 46 zaken blijkt dat ruim een kwart van het aantal zaken (13 zaken,
27%) betrekking heeft op de verstrekking van vergunningen. Het gaat zowel om werk- en
verblijfsvergunningen als om bouwvergunningen. Publieke ambtsdragers die behulpzaam
zijn bij deze onrechtmatige verstrekking van vergunningen vinden we in alle drie de
categorieën, zowel bij petty en grand als bij political fraude en corruptie. In acht (17%)
van de zaken gaat het om vergunningen voor migranten die op onrechtmatige wijze
toegang proberen te krijgen tot het Caribisch deel van het Koninkrijk. Onderzoek in andere
landen bevestigt de kwetsbaarheid van procedures voor de verstrekking van werk- en
verblijfsvergunningen, paspoorten, visa en bouwvergunningen (o.a. De Graaf & Huberts,
2008; Huberts & Nelen, 2005).
Een andere grote groep zaken, namelijk elf (24%), draait om opdrachtverlening: de
inkoop van goederen en diensten en de aanbesteding van werk. Ook dit komt overeen met
resultaten uit ander onderzoek (De Graaf & Huberts, 2008). Hierbij gaat het uitsluitend om
grand (6) en political (5) fraude en corruptie. Dit is ook logisch omdat slechts mensen in
leidinggevende of politieke functies de bevoegdheid hebben om opdrachten te verlenen.
In zeven (15%) zaken gaat het om drugs en zijn de publieke ambtsdragers betaald om ‘even
niet op te letten’. Deze ambtsdragers bekleden in vier gevallen een functie op uitvoerend
niveau (petty corruptie) en in drie gevallen een functie op leidinggevend niveau (grand
corruptie). Ander onderzoek in het Caribisch gebied (Collier, 2002, 2005; Robinson, 2012)
bevestigt de grote invloed van de drugshandel op de overheid en de politiek in de Cariben:
overheidsdienaren die verzocht worden ‘to look the other way’ als drugscriminelen actief
zijn en politieke partijen die, hoewel ze zich daar niet altijd bewust van zijn, worden
gefinancierd met drugsgeld. Bij de Trinidadiaanse en Jamaicaanse politie en bij de
Guyanese douane heeft de corruptie zelfs endemische vormen aangenomen, constateert
Robinson (2012).

9 .6 Fa c t o r e n d i e va n i n vl o e d z i j n o p f r a u d e e n c o r r u p t i e
i n h e t C a r i b i s c h d e e l va n h e t Ko n i n k r i j k
De door onderzoek aangetoonde individuele kenmerken van fraude- en corruptieplegers in
andere landen, komen op hoofdlijnen overeen met die van de plegers in het Caribisch deel
van het Koninkrijk. De meeste plegers die voor de rechter zijn verschenen, zijn mannen
die op het moment van het delict van middelbare leeftijd (gemiddeld 45 jaar) zijn. Er zijn
echter ook enkele opvallende verschillen met andere studies. De plegers in de 46 zaken
in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn hoger opgeleid, bekleden (veel) vaker een
senior positie en hebben een langere carrière. De meerderheid is dus afkomstig uit de
lagen met de meeste maatschappelijke verantwoordelijkheid en met de grootste sociaal-

294

Samenvatting, conclusies en discussie

economische zekerheid. Dit is des te opmerkelijker omdat er in absolute aantallen veel
minder publieke ambtsdragers op leidinggevend niveau zijn, dan op uitvoerend niveau.
Wat hier mogelijk een rol speelt, is dat veel publieke organisaties een sterk hiërarchische
organisatiecultuur hebben, waarin het midden- en lager kader weinig beslissingsruimte
heeft. Veel beslissingen moeten aan de leidinggevenden worden voorgelegd, waardoor
uitvoerders minder in de gelegenheid zijn om misbruik te maken.
Wat is het resultaat van de analyse van de micro- en mesofactoren die van invloed
zijn op publieke fraude en corruptie?
Microfactoren
Deze microfactoren leveren een bijdrage aan fraude en corruptie in het Caribisch deel van
het Koninkrijk: een gevarieerd aantal persoonskenmerken, kwaliteiten en vaardigheden;
het vermogen om rationeel te handelen; het verlangen naar geld, (politieke) macht en
invloed en de kundigheid van het toepassen van neutralisatietechnieken. Deze resultaten
impliceren dat de bestaande literatuur factoren op microniveau aandraagt, die ook in de
Cariben relevant blijken te zijn. Echter, bepaalde differentiaties zijn vermeldenswaard.
Over de hele linie zien we de persoonlijkheidskenmerken uit de literatuur - zoals
dominantie, machtswellust, welbespraaktheid, overtuigingskracht, megalomanie,
principeloosheid, onverantwoordelijkheid en gewetenloosheid - terugkomen bij de plegers
van fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Maar in dit onderzoek
zijn de plegers daarnaast ook anders getypeerd: als harde werker, zeer serieus met de
regels, doener, fanatieke crimefighter, casanova, liefhebber van mooie spulletjes, loyaal,
macho, grenzeloos, zwak, enzovoort. De typeringen uit het conceptuele model zouden
dus op basis van het onderzoek kunnen worden aangevuld. Een kanttekening is hier
echter op zijn plaats. Het betreffen typeringen zoals naar voren gebracht in het empirisch
materiaal (interviews, documentenanalyse, media, enzovoort). Aanvullend gedragskundig
onderzoek is van belang om meer zekerheid te krijgen over het bestaan van een deviant
persoonlijkheidsprofiel van plegers van fraude en corruptie.
Daarnaast zijn er op hoofdlijnen twee prototypen plegers naar voren gekomen in dit
onderzoek: de dief die misbruik maakt van de gelegenheid die de functie en organisatie
bieden, en de doelgerichte pleger die de gelegenheid om fraude en corruptie te plegen
bewust zelf opzoekt en creëert. Van de gelegenheidspleger is niet helemaal duidelijk of
de bereidheid om delicten te plegen er al was en de gelegenheid het laatste zetje heeft
gegeven of dat de gelegenheid de bereidheid heeft gecreëerd. Bij de tweede groep gaat het
veel meer om gezochte en geplande gelegenheid. De kwetsbare processen worden bewust
opgezocht. Het gaat de eerste groep plegers met name om geld en de tweede groep om geld
en (politieke) macht en invloed. Motieven zoals frustratie, verslaving en verliefdheid zijn in
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de zaken in het Caribisch deel van het Koninkrijk niet of slechts zeer beperkt aangetroffen.
In het merendeel van de casussen is het heel duidelijk dat de plegers rationeel hebben
gehandeld, hun gedragingen zijn de uitkomst van een bewust proces, zij zijn berekenend
te werk gegaan. Er zijn bewust handelingen gepleegd om de kans op ontdekking te
verkleinen. In andere gevallen was sprake van een beperkte rationaliteit, de plegers konden
niet geheel overzien van welk netwerk zij deel uitmaakten en wat de consequenties van
hun handelen waren. Wat volledig overeenkomt met ander onderzoek is dat de plegers
neutralisatietechnieken toepassen en dus afstand nemen van verantwoordelijkheid, schuld
en schade. Niet zij maar een ander, een derde persoon of organisatie, heeft de fraude en
corruptie veroorzaakt. Het empirisch materiaal belicht neutralisatietechnieken die deviante
handelingen rechtvaardigen en het daardoor mogelijk maken om de regels te overtreden.
De neutralisatietechnieken zijn ook belangrijk voor de pleger om zichzelf staande te
houden in de kleinschalige samenleving waar hij woonachtig is. Door de kleinschaligheid
is het onmogelijk om veroordelingen voor de omgeving verborgen te houden. Het is dan
prettig om zelf een ‘goed verhaal’ te hebben bij wat er gebeurd is. De precieze inzet van
neutralisatietechnieken - als vaardigheid om fraude en corruptie te kunnen plegen en het
eigen gedrag goed te praten - vraagt om aanvullend onderzoek.
Mesofactoren
Deze mesofactoren zijn in dit onderzoek naar voren gekomen als cruciale beïnvloeders
van fraude en corruptie in het Caribisch gebied: het gebrek aan integer leiderschap; de
niet-naleving van bestaande procedures; beperkte controles; het niet opvolgen van
adviezen van controlerende en toezichthoudende instanties; het ontbreken van een
veilige organisatiecultuur met als gevolg wantrouwen, collectieve gelatenheid, apathie
en passiviteit; de inconsequente en onsamenhangende uitvoering van integriteitsbeleid.
Deze factoren komen grotendeels overeen met die uit de literatuur. Maar ook hier zijn er
verschillen. Het gebrek aan integer leiderschap is een opvallend resultaat van deze studie
in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hoewel dit ook blijkt uit onderzoek in andere
landen, is dit hier meer het geval dan in andere studies: in ruim de helft van de zaken
worden de procedures met de voeten getreden door de functionaris die qualitate qua juist
verantwoordelijk is voor een correcte uitvoering van die procedures. Verder valt op dat in
de onderzochte zaken wel sprake is van procedures en zelfs ook van een integriteitsbeleid,
maar dat het vooral schort aan de uitvoering van deze procedures, van het beleid en de
controle daarop. Tegelijkertijd is gebleken dat goed functionerende controles niet altijd
kunnen voorkomen dat er fraude en corruptie wordt gepleegd. De uitkomsten van de
controles worden vaak niet ingezet om de gedragingen van de plegers te stoppen. De
plegers pleegden hun daden soms in weerwil van de waarschuwingen van controle- en
toezichtsorganen.
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De resultaten van het onderzoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk bevestigen dat
fraude en corruptie kans krijgen in ‘onveilige’ organisaties, waar geen sprake is van een
open communicatiecultuur en medewerkers elkaar wantrouwen en niet durven aan te
spreken op gedrag. Er is ‘totale verlamming’ gesignaleerd bij de publieke ambtsdragers.
Collega’s zwijgen uit angst voor represailles vanuit de eigen organisatie, de politiek, de
media en criminele organisaties. De collectieve onverschilligheid en gelatenheid bij de
publieke ambtsdragers ten opzichte van niet-integer gedrag in de organisaties is opvallend,
en in beleidstermen ernstig. Uit bestudering van de zaken is gebleken dat de plegers in
de fraude- en corruptiezaken weinig risico lopen: er is weinig bereidheid om aangifte te
doen of te getuigen, van collega’s is (dus) weinig te vrezen en de pakkans is klein. De
plegers hebben lange tijd vrij spel gehad en ze kwamen ermee weg. Deze resultaten maken
zichtbaar dat juist de voorbeeldfuncties extra zwaar tellen. Controle- en toezichtsorganen
kunnen in place zijn maar als de leidinggevenden en verantwoordelijken ze zelf terzijde
schuiven, is er weinig ruimte voor de handhavers van integriteit.
Macrofactoren
Als de meso- en microfactoren worden geplaatst in de context van de macrofactoren
dan blijkt dat het politieke systeem (frequente bestuurswisselingen en geen transparante
politieke partijfinanciering), de cultuur (er is sprake van een cultuur die corruptie
ondersteunt) en de geografische ligging (druk georganiseerde misdaad) sterk bijdragen
aan het plaatsvinden van publieke fraude en corruptie. Ook de bestuurlijke ontwikkeling,
de inkomensongelijkheid en de kleinschaligheid doen dat, maar in mindere mate. Het
koloniale en slavernijverleden heeft tot op de dag van vandaag verstrekkende gevolgen
voor het Caribisch deel van het Koninkrijk maar de in deze dissertatie gehanteerde
methode van onderzoek is niet geschikt gebleken om een directe relatie te leggen tussen
deze fenomenen en publieke fraude en corruptie. Ook de invloed van de kleinschaligheid
zal nader moeten worden onderzocht. Kleinschaligheid lijkt enerzijds fraude en corruptie
te bevorderen - men houdt elkaar de hand boven het hoofd - maar anderzijds betekent deze
factor juist meer controle.
Tabel 34 geeft een samenvatting van de bepalende factoren op macro-, meso- en
microniveau. Van deze factoren is in dit dissertatieonderzoek gebleken dat zij van invloed
zijn op publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
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Tabel 34 De macro-, meso- en microfactoren die van invloed zijn op publieke fraude en corruptie in
het Caribisch deel van het Koninkrijk
Micro
• Breed scala aan persoonskenmerken
• Materialistisch motief (geld) en uitbreiding persoonlijke en/of politieke invloed (macht)
• Geleidelijk gegroeid rationeel denkproces en/of doelgerichte rationale overweging
• Ontkenning van verantwoordelijkheid
Meso
• Gebrek aan integer leiderschap
• Onbekendheid met wet- en regelgeving
• Gebrek aan ownership wet- en regelgeving
• Beperkte naleving procedures
• Ondeugdelijke administraties
• Haperende controles
• Sanctionering blijft uit
• Onveilige organisatiecultuur
• Cultuur van wantrouwen, collectieve onverschilligheid en passiviteit
• Onsamenhangend integriteitsbeleid
• Gebrek aan continuïteit integriteitsbeleid
Macro
• Frequente bestuurswisselingen
• Geen transparante politieke partijfinanciering, wel politieke patronage
• Materialistische statuscultuur en onderlinge (financiële) afhankelijkheid
• Geografische ligging
• Beperkte capaciteit opsporing en vervolgingsdiensten

9 .7 R e f l e c t i e e n d i s c u s s i e
Het centrale doel van dit onderzoek was om zicht te krijgen op publieke fraude en corruptie
in het Caribisch deel van het Koninkrijk en op de micro-, meso- en macrofactoren die
invloed hebben op de aard en omvang van deze verschijnselen. Welke theoretische
inzichten zijn nu voortgekomen uit het empirisch onderzoek, en wat dragen deze inzichten
bij aan onze kennis over publieke fraude en corruptie en de aanpak van deze fenomenen in
het bijzonder in het Caribisch deel van het Koninkrijk? Wat leren de resultaten ons voor de
methode, de theorie en de praktijk?
De betekenis van de resultaten voor de methode
Niet eerder zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk op deze wijze fraude- en
corruptiecasussen bestudeerd. De gehanteerde methode in dit onderzoek - de multiplecasestudymethode – is geschikt gebleken om de verschijnselen fraude en corruptie te
bestuderen. De methode geeft diepgang aan deze fenomenen: er is inzicht verkregen in
de soorten verschijningsvormen, de betrokken plegers, de afdoening, enzovoort. Omdat
het in de uitspraken van het Hof met name gaat om argumenten die naar voren zijn
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gebracht in het kader van een verdediging, gericht op het ontlopen van een veroordeling
of aansprakelijkheidsstelling, wordt voor toekomstig onderzoek aanbevolen om het
bronnenonderzoek uit te breiden met interviews met plegers.
De betekenis van de resultaten voor de theorie en toekomstig onderzoek
Dit onderzoek vult een belangrijke kennisleemte in de literatuur over fraude en corruptie
in het Caribisch deel van het Koninkrijk en biedt verscheidene inzichten voor nader
onderzoek.
Op de eerste plaats bevestigen de resultaten van het onderzoek dat een combinatie van
theorieën relevant is. Het gehanteerde conceptuele model is primair gebaseerd op
dominante, veelal westerse literatuur, aangevuld met factoren die specifiek van belang zijn
voor kleine Caribische samenlevingen: slavernijverleden, toerisme, kleinschaligheid en
geografische ligging. Dit model blijkt met name op micro- en mesoniveau geschikt voor de
analyse van casussen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Wel zijn er op deze niveaus
enkele verfijningen aan te brengen in de methode en in het model. Dit onderzoek heeft
laten zien dat om de beschrijving van de persoonskenmerken en neutralisatietechnieken
te verdiepen, aanvullend onderzoek belangrijk is. De factoren ‘rationaliteit van handelen’
en ‘neutralisatietechnieken’ zijn heel goed toepasbaar gebleken. Daar staat tegenover dat
enkele toevoegingen kunnen worden gedaan aan de persoonskenmerken in het conceptuele
model. Naast de overwegend negatieve kenmerken: dominant, machtswellustig,
megalomaan, principeloos en onverantwoordelijk, kunnen positieve kenmerken worden
toegevoegd: hardwerkend, fanatiek, actief en loyaal.
Op de tweede plaats is uit het onderzoek gebleken dat in de overgrote meerderheid van de
zaken materieel voordeel ten grondslag lag aan het handelen van de pleger. Dit geldmotief
vraagt om een nadere verdieping in toekomstig onderzoek. Wat is de achtergrond van
dit motief? Zijn er (grote) financiële problemen door overbesteding; is er sprake van een
gok-, alcohol of drugsverslaving; zijn de maandelijkse inkomsten te laag om aan de vaste
uitgaven te voldoen; is er sprake van hebzucht of een andere reden?
Ten derde is in de analyse van de factoren op mesoniveau bevestiging gevonden voor
organisatietheorieën zoals de gelegenheidstheorie en de rationele-keuzetheorie. De plegers
zijn of waren, al dan niet bewust, werkzaam in organisaties met een aantrekkelijk doelwit
en weinig toezicht. Zij hebben vanuit hun functie de gelegenheid in de organisatie misbruikt
voor persoonlijk profijt en/of partijbelangen. Deze praktijken sluiten aan bij de genoemde
theorieën die voorspellen dat mensen zich inlaten met criminaliteit als zij de kans krijgen
om te malverseren en waarbij de voordelen van het strafbare en onrechtmatige gedrag de
nadelen en het risico daarop overtreffen. Er is een samenhang vastgesteld tussen het gebrek
aan integer leiderschap en de uitvoering van procedures en controles, de organisatiecultuur
en de implementatie van een integriteitsbeleid. De rol van de leidinggevende is in de
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onderzochte organisaties zeer bepalend gebleken: het gebrek aan integer leiderschap heeft
de grootste invloed op de andere genoemde organisatiekenmerken. Het is opmerkelijk
en in beleidstermen uiterst zorgelijk dat juist politiek benoemden en leidinggevenden in
verantwoordelijke posities vallen voor fraude en corruptie en - vaker nog - daarvan de
initiators zijn. Dit pleit voor meer aandacht in toekomstig onderzoek voor deze functies:
hoe is de politieke gezagsdrager of de leidinggevende geselecteerd en op basis van welke
informatie is hij aangesteld? Maar ook: wat is de moraliteit en wat zijn de drijfveren van
deze persoon, wat zijn de precieze bevoegdheden van de functie en hoelang kan iemand in
dezelfde functie blijven?
Op de vierde plaats is de organisatiecultuur een zeer relevante factor op mesoniveau
gebleken: een cultuur van wantrouwen waarin mensen zich niet veilig voelen om
elkaar aan te spreken, onrechtmatig en onwettig gedrag niet altijd wordt afgekeurd en
de vergevingsgezindheid groot is, maakt apathisch en werkt faciliterend voor fraude en
corruptie. Dit vraagt in toekomstig onderzoek om aandacht voor de achterliggende factoren
van die onveilige organisatiecultuur. Door de organisatiemechanismen, de denk-, doe- en
communicatiepatronen van de medewerkers in kaart te brengen, ontstaat hier meer zicht op
en kan gewerkt worden aan manieren om de organisatiecultuur veiliger te maken.
Ten slotte, ten vijfde, een voorstel voor onderzoek waarin de relaties tussen macrofactoren
en fraude en corruptie worden onderzocht. Het empirisch onderzoek liet zien dat het niet
mogelijk is om directe verbanden te leggen tussen macrofactoren van de samenleving en
individuele casussen omdat alleen de landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk
zijn onderzocht. Wel werd geprobeerd om de micro- en mesofactoren te verbinden met
de macrocontext. Dat biedt inzichten, maar ook wel een agenda voor onderzoek waarin
de relaties tussen macrofactoren en fraude en corruptie worden onderzocht door een
vergelijking van meerdere samenlevingen met verschillende niveaus van fraude en
corruptie op de genoemde macrofactoren.
In bestaand onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de dominante macrofactoren die
bijdragen aan het plaatsvinden van fraude en corruptie worden gevormd door de
bestuurlijke ontwikkeling, het politieke systeem, de financieel-economische situatie, de
koloniale geschiedenis, de cultuur en religie van een land. Dit dissertatieonderzoek heeft
laten zien dat om de fenomenen te begrijpen de toevoegingen van onderwerpen vanuit
de Caribisch georiënteerde literatuur – het slavernijverleden, de geografische ligging
en kleinschaligheid – zinvol zijn. Hoewel in dit onderzoek de invloed van het toerisme
onvoldoende kon worden vastgesteld, is het de moeite waard om in toekomstig onderzoek
ook de invloed van deze factor nader te exploreren.
Daarnaast is het, vanwege de sterke onderlinge samenhang van de macrofactoren, moeilijk
gebleken om de invloed van bepaalde factoren, zoals het koloniale en slavernijverleden
en cultuur en religie, afzonderlijk te bestuderen. Voor toekomstig onderzoek wordt een
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meer geïntegreerde kijk voorgesteld waarbij bijvoorbeeld een thema zoals de materiële
statuscultuur als verklarende factor voor fraude en corruptie vanuit verschillende
perspectieven - cultureel, sociologisch, economisch - wordt bestudeerd. Waardoor wordt
de materiële statuscultuur veroorzaakt? Is dit fenomeen een kenmerk van armoede? Wordt
het veroorzaakt door de schaamtecultuur? Is het een gevolg van de invloed vanuit westerse
landen?
Tenslotte is gebleken dat kleinschaligheid in zowel positieve als negatieve zin een rol
speelt. Het is duidelijk dat mensen in een kleinschalige samenleving op veel verschillende
manieren van elkaar afhankelijk zijn. Het is ook helder dat het voor de kleine landen te
veel gevraagd is om te voldoen aan alle capaciteits- en kwaliteitseisen die noodzakelijk
zijn voor de opsporing en vervolging van fraude en corruptie. Plegers hebben ruim baan.
Echter, om de precieze relatie tussen kleinschaligheid en fraude en corruptie vast te stellen,
is aanvullend (historisch) onderzoek nodig.
De betekenis van de resultaten voor de praktijk
Zoals hiervoor gesteld, is op de eerste plaats een kritische blik op de aanstellingsprocedure
en -termijn van publieke ambtsdragers in leidinggevende functies van belang. Zij zijn
immers verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de checks and balances; zij zijn
bepalend voor de tone at the top, en beïnvloeden de organisatiecultuur in belangrijke
mate. De bereidheid tot transparant handelen is een belangrijke voorwaarde voor publieke
ambtsdragers met ruime discretionaire bevoegdheden.
Op de tweede plaats: twee typen plegers van publieke fraude en corruptie komen uit het
onderzoek naar voren: de gelegenheidsdief (petty zaken) die door de gelegenheid in de
verleiding is gekomen en de berekenende pleger (grand en political zaken) die vanuit zijn
functie doelbewust op zoek gaat naar mogelijkheden om te malverseren, het overheidsbeleid
naar zijn hand probeert te zetten en de kans klein acht om gepakt te worden. Zowel voor de
eerste als voor de tweede groep plegers geldt dat de aanpak van fraude en corruptie gebaat
zou zijn bij het terugdringen van de overvloed aan gelegenheid. Dit impliceert een betere
naleving van interne procedures en aanscherping van controlemaatregelen, in het bijzonder
voor bepaalde procedures. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de procedures
voor verstrekking van vergunningen, uitbesteding van opdrachten en controle op drugs
en andere contrabande extra kwetsbaar zijn voor fraude en corruptie. De uitkomsten van
dit onderzoek suggereren dan ook dat het accent van de inspanningen nadrukkelijker
moet liggen op deze kwetsbare processen. Denk aan het belang van functiescheiding,
gecontroleerde autorisatiebevoegdheden en roulatie van functies.
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Ten derde vraagt het functioneren en de financiering van politieke groeperingen om aandacht.
Het is de vraag of het bestaande politieke systeem met private partijfinanciering past in de
kleinschalige samenlevingen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. De politicus doet
er alles aan om aan de macht te komen en te blijven. Sommige politici schuwen daarbij niet
het gebruik van ondemocratische middelen. Andersdenkenden worden geïntimideerd en
kunnen represailles verwachten. Door de kleinschaligheid is de inbreuk op de persoonlijke
levens van mensen al gauw groot. De wet politieke partijfinanciering in Curaçao en Sint
Maarten is een stap in de goede richting, maar de handhaving van deze wet kan verder
worden geïntensiveerd. In Aruba en Caribisch Nederland is deze wet vooralsnog niet in
werking getreden. Overwogen kan worden om overheidssubsidies voor partijfinanciering
in te voeren. Dit kan de invloed vanuit de private sector verkleinen.
Voor het bereiken van goed bestuur is het op de vierde plaats van belang dat binnen
het Koninkrijk expliciet wordt stilgestaan bij de realisering van meer bestuurlijke
stabiliteit, zonder snelle wisselingen van coalities en zonder politieke crises. De frequente
bestuurswisselingen die het Caribisch deel van het Koninkrijk in de afgelopen twintig
jaar heeft gekend, hebben in de praktijk betekend dat zaken – zoals de implementatie van
procedures en de uitvoering van een integriteitsbeleid – nagenoeg zijn komen stil te liggen.
Ten vijfde: voor de bestrijding van publieke fraude en corruptie is alleen een strafrechtelijke
aanpak onvoldoende. Het aantal zaken dat bij politie en justitie terechtkomt, is slechts het
topje van de ijsberg. Zelfs met een uitbreiding van de capaciteit van opsporingsambtenaren
blijven de onderzoeken een druppel op de gloeiende plaat. Hoe belangrijk en onmisbaar
het werk van de rechtshandhavingsketen ook is, het werk is per definitie ‘achteraf’ en is
daardoor slechts beperkt effectief in de preventie van fraude en corruptie. De verwachting
is dat de druk van de georganiseerde criminaliteit op de eilanden de komende jaren zal
toenemen. Een adequate strategie vereist naast een strafrechtelijke ook een bestuurlijke
aanpak en de complexiteit van de zaken vraagt om een brede inzet van specialistische
diensten en instituties. Samenwerking met het (openbaar) bestuur, diverse toezichthouders,
handhavingsdiensten en alle mogelijk relevante (semi)publieke en private partijen in de
samenleving is cruciaal.
Tot slot: Het is tijd voor uitvoering. Vanaf de jaren negentig zijn in tal van (beleids)
onderzoeken de kwetsbaarheden in organisaties blootgelegd en verbeteringsvoorstellen
gedaan. Bij voortduring is geconstateerd dat toezichthoudende en controlerende organen
moeite hebben hun taak te vervullen, omdat de basisinformatie van diensten zich onvoldoende
leent voor onderzoek naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van overheidsbestedingen.
Met regelmaat zijn er signalen gegeven dat in bepaalde publieke sectoren en organisaties
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de geldende regels onvoldoende worden nageleefd: dat administraties ondeugdelijk zijn,
dat het onduidelijk is of gelden rechtmatig zijn besteed en dat wordt vermoed dat zich
onregelmatigheden voordoen. Administratieve handelingen uit het verleden zijn niet
gedocumenteerd waardoor het ook niet mogelijk is om daar uit te leren. De instituties aan
wie de toezichthouders en controleurs rapporteren (het parlement, de overheidsdiensten,
overheids-nv’s en -stichtingen) zijn niet altijd geïnteresseerd in de adviezen. In de afgelopen
decennia is op verschillende manieren geprobeerd om verbeteringen aan te brengen. Vaak
met steun vanuit Nederland (USONA-projecten, inzet technische bijstanders) is getracht
om het relatief zwakke bestuur en de gebrekkige administraties in het Caribisch deel van
het Koninkrijk te verbeteren door versterking van instituties en introductie van nieuwe
wetgeving en procedures. Het is positief dat de aandacht voor de preventie en bestrijding
van fraude en corruptie en good governance sinds de jaren negentig is gegroeid. Het is
bemoedigend dat verschillende overheidsorganisaties integriteitstrajecten zijn gestart en
dat voor het Openbaar Ministerie de vervolging van fraude en corruptie inmiddels een
prioriteit zijn. Echter, de praktijk leert dat heel veel aanbevelingen nimmer zijn opgevolgd.
Van belang is dat de noodzaak van een deugdelijk financieel beheer (zoals een correcte
belastinginning en verantwoorde besteding van overheidsgelden) wordt gezien als
onmisbaar om publieke fraude en corruptie te voorkomen en te bestrijden en sociaaleconomische voorspoed te bereiken. Druk van internationale organisaties en ingevlogen
expertise kunnen daarbij helpen, maar dragen pas bij aan een wezenlijke verandering als de
wens uit de samenleving zelf komt en die zich openstelt voor invloeden van buiten.
De resultaten van dit onderzoek hebben laten zien dat de wortels van bepaalde gedragingen
niet zijn uitgeroeid. De cultuur van niet-integer leiderschap, wantrouwen en collectieve
gelatenheid en passiviteit op de werkvloer zijn blijven bestaan. De materiële statuscultuur
en in het verlengde daarvan het verlangen naar geld is eerder toegenomen dan afgenomen.
Het beeld dat opdoemt is dat oppervlakkig snoeien niet helpt. De knolletjes van de
Bellisima – zoals afgebeeld op de kaft van dit boek en beschreven in het voorwoord – zijn
niet weggehaald waardoor de uitlopers zijn blijven groeien. Als het al zoveel jaren niet
lukt om integer bestuur te bereiken - ondanks de vele ingevlogen expertise en de talrijke
onderzoeksrapporten en beleidsnotities - is het niet voldoende om op dezelfde voet verder
te gaan. Te technocratisch, te weinig pragmatisch. De vraag ‘Hoe kan deze vicieuze cirkel
worden doorbroken?’ dringt zich op.
De omslag kan mijns inziens pas plaatsvinden wanneer burgers de gevolgen van corruptie
onder ogen willen zien. Een omvangrijk deel van de overheidsgelden gaat niet naar
voorzieningen en projecten in het belang van het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar
naar personen en bedrijven met de beste politieke connecties die bereid zijn om politieke
steun te betuigen en smeergeld te betalen. Deze situatie leidt ertoe dat diensten onbereikbaar
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worden voor mensen die in armoede leven en niet ‘het juiste’ netwerk hebben. Er is een
veel grotere bewustwording nodig onder de leiders en de burgers van het Caribisch deel
van het Koninkrijk over de verspilling en inefficiënte besteding van overheidsgelden als
gevolg van fraude en corruptie.
Uiteindelijk leiden publieke fraude en corruptie tot een verminderd vertrouwen in de
rechtstaat. Als publieke instituties worden gewantrouwd, worden burgers onverschillig en
zijn zij minder geneigd om zich aan wet- en regelgeving te houden. Het is om die reden
dat de culturele mores breed aandacht verdient. Zolang sprake is van een cultuur die fraude
en corruptie legitimeert, zullen leiders worden gekozen die op de eerste plaats goed voor
zichzelf zorgen vanuit de gedachte dat zij dan ook in staat zijn collectieve zaken goed te
regelen. Dat deze aanname onjuist is, blijkt nadrukkelijk uit dit onderzoek.
Daar staat tegenover dat de onderzochte zaken hebben laten zien dat er in het Caribisch
deel van het Koninkrijk wel degelijk wordt opgetreden, met veroordelingen en
aansprakelijkheidsstellingen tot gevolg, ook tegen hoge politieke bestuurders zoals
ministers. Maar dit onderzoek bevestigt de indruk dat veel gevallen van fraude en
corruptie het Openbaar Ministerie niet bereiken: de administraties zijn te slordig om
gedegen onderzoek te doen; er wordt geen aangifte gedaan; betrokkenen zien ertegen op
om bruikbare verklaringen af te leggen. Zolang sprake is van een organisatiecultuur van
wantrouwen, collectieve gelatenheid en passiviteit, hebben frauderende en corrumperende
publieke ambtsdragers vrij spel. Van belang is dat gewerkt wordt aan het bereiken van
een veilige omgeving waarin publieke ambtsdragers open durven te communiceren en
onregelmatigheden durven te melden. In dit verband is het belangrijk dat de rechtspositionele
zaken van publieke ambtsdragers zijn geregeld en dat klokkenluiders worden beschermd.
Zonder klokkenluiders blijven vele financiële onregelmatigheden onopgemerkt. Een
cultuur waarin klokkenluiders als helden worden gezien - en niet als verklikkers - draagt
bij aan een meer integere samenleving.
De wortels van publieke fraude en corruptie liggen vaak diep, zoals de wortels van de
Bellisima. Het verleden kan illustratief zijn voor hoe het niet moet. De doeltreffende
preventie en bestrijding van publieke fraude en corruptie vereisen niet alleen een gevoel
van urgentie vanuit de samenleving zelf, maar ook bereidheid van het individu om daaraan
een bijdrage te leveren. Andere landen zijn ons daar in voorgegaan.
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Introduction
Fraud and corruption are an ongoing problem throughout the Dutch Caribbean, while little
empirical attention has been focused on this issue. The objective of this qualitative study is
to contribute to a better and fuller insight in the nature and the explanatory factors of public
fraud and corruption in the Dutch Caribbean.
The central research question of this thesis is:
What kind of (alleged) public fraud and corruption cases are tried before the Court of
Appeal in the Dutch Caribbean, what do these cases unfold about the characteristics of
fraud and corruption and the macro, meso and micro level factors affecting them?
Sub-questions include:
1. How are public fraud and corruption described in the literature?
2. Which factors explain public fraud and corruption according to the literature?
3. What is known about the nature, scope and approach of public fraud and corruption
in the Dutch Caribbean?
4. What characterizes the researched cases of (alleged) public fraud and corruption,
and how was this research conducted?
5. Which types of (alleged) public fraud and corruption follow from the researched
cases of the Dutch Caribbean?
6. Which explanatory factors at the macro, meso and micro level are dominant in the
46 studied cases?
7. Which patterns became visible in the empirical research, and what do these insights
contribute to our knowledge about public fraud and corruption and the battle
against these phenomena (especially in the Dutch Caribbean)?
In this study, the focus is on public officials who use their position to benefit themselves, their
family, their political party, or other private interests at the expense of public interests. This
specifically refers to public monies, goods, information, jobs, permits, and services which
have been obtained from the government in an unlawful manner. Corruption always involves
two parties: the corruptor and the corrupted. Reciprocity is central and inherent in the case
of corruption: the corrupted receives money or other privileges or perks, while the corruptor
stands to win something in return, such as a permit or a government job. Fraud can also refer
to cases in which the perpetrator can profit personally without benefitting others.
The definition of the term public official in this study is broad based and includes
all employees who are considered to work as civil servants. In addition, employees of
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government-owned companies and entities, where government is a deciding factor in the
manner in which business is conducted, are also considered public officials, as well as
ministers, lieutenant governors and chief-prosecutors.
The research methods used in this study included studying literature and reports, carrying
out research on judicial information (e.g. the verdicts), conducting interviews, and
exploring newspaper-based databanks. All known public fraud and corruption cases that
were tried between 2000 and 2015 before the Court of Appeal of the Joint Court of Aruba,
Curacao, St Maarten and Bonaire, St Eustatius and Saba, formerly the Joint Court of the
Netherlands Antilles and Aruba, were researched and studied. The cases took place within
various judicial areas involving criminal law, civil law, as well as administrative law. This
yielded 46 public fraud and corruption studied cases in total, which were all covered by the
definition provided above; all cases involved a public official who had misused the trust
placed in him – as one who had accepted the duty of public office – to obtain personal gain.
The geographical research area of this study is the Dutch Caribbean, which is part of
the Kingdom of the Netherlands. The Dutch Kingdom is comprised of four autonomous
countries: the Netherlands, Aruba, Curacao, and St Maarten and three public entities:
Bonaire, Saba and St Eustatius, which fall under the jurisdiction of the Netherlands and are
known as the Caribbean Netherlands, also called BES. Even though the Dutch Caribbean
is often qualified as a unity, the islands’ (colonial) history, political situation, and social and
cultural characteristics are different.

Methods and conceptual model
The first phase of the study consisted of a review of the literature on explanatory factors that
influence public fraud and corruption in both Western - and Caribbean countries and the
collection of information on public fraud and corruption in the Caribbean. This resulted in
a conceptual model with variables on the macro, meso and micro level that might influence
public fraud and corruption in public organisations (see figure 1).
At the macro level, the framework focused on administrative development, political
system, financial-economic conditions, the history of colonial powers and slavery, culture
and religion, geographical location and small scale. At the meso level the study focused
on leadership, the existence of procedures and controls, the organizational culture and the
implementation of an integrity policy as crucial factors for influencing fraud and corruption.
The micro level is related to the behaviour of the public officials: their personality
traits (dominant, power-hungry, eloquent, convincing, megalomaniac, unprincipled,
irresponsible, unscrupulous), their motives (money, power, addiction, frustration, love),
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14. Motives
15. Rationality of action
16. Neutralization techniques

09. Procedures
10. Controls
11. Organizational culture
12. Integrity policy

13. Personality traits

08. Leadership

Figure 1 Conceptual model with factors at the macro, meso and micro level
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their rationality of action and the applied neutralization techniques. Lastly, the findings of
the analyses on meso and micro level are contextualized in the macro-context of the Dutch
Caribbean.

Summary of the findings: types of public fraud and corruption in the
Caribbean
To facilitate the interpretation of the empirical information yielded by the 46 studied cases,
a classification of various categories was provided. The researched cases were divided
into those involving public fraud and others involving public corruption, based on the
indictment handed down in the particular case. Fraud included (a) theft and embezzlement,
and (b) forgery, fraud, and deception. Corruption included (c) favouritism and (d) bribery.
To further the classification of the studied cases, an additional differentiation was added to
the classification provided above. In terms of fraud and corruption, the levels petty, grand,
and political were introduced. Petty corruption refers to everyday abuse of entrusted power
by low- and mid-level public officials in their interactions with ordinary citizens, who are
often trying to access basic goods or services in locations such as hospitals, schools, police
departments, and/or other agencies. Grand corruption consists of acts committed at a high
level of government that distort policies or the central functioning of the state, enabling
leaders to benefit at the expense of the public good. Political corruption is the manipulation
of policies, institutions, and rules of procedure in the allocation of resources and financing
by political decision makers, who abuse their position to sustain their power, status, and
wealth. It is prudent to note that substantial differences exist between cases in both range
and complexity. The 46 studied cases entail larger and smaller manifestations of fraud and
corruption. A case can be contained in a certain area of government, but it can also consist
of a much broader network of international divisions. Some cases are centered around one
suspect, while others involve almost 20 public suspects.
A categorisation along the lines of petty, grand, and political fraud is presented in table 1.
In 57 percent of the cases, the primary crime was corruption. In 43 percent of the cases,
fraud was the prime transgression. The majority of the selected cases – 65 percent – were
classified at the highest level of grand and political fraud and corruption. The effects of
grand and political fraud and corruption cases had a greater impact on the Dutch Caribbean
societies’ economic and political system, than the petty fraud and corruption cases did.
This is due to the large amounts of taxpayers’ funds involved, the relatively long periods of
criminal investigation necessary, and the large amount of (negative) publicity surrounding
these cases. The large number of high-level cases signifies that the majority of fraud
and corruption cases brought before the Court of Appeal either involved high-ranking
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Table 1 Categorisation as to petty, grand, and political fraud as well as corruption
Number of cases

Petty

5

5

15

3

Grand

Political

10

2

Fraud
Theft and embezzlement
Forgery, fraud, and deception
Subtotal (%)

20 (43)

Corruption
Favouritism
Bribery

6
20

Subtotal (%)

26 (57)

Total (%)

46 (100)

6
8

7

5

16 (35)

17 (37)

13 (28)

government officials, entrusted with a high level of authority, or were of a large scale and/
or impact on society.

Factors that influence public fraud and corruption in the Dutch Caribbean
Concerning the factors and conditions that influence fraud and corruption in the public
sector in the Dutch Caribbean, the findings indicate that some factors seem contributory,
while others are not, less or unknown.

Micro level
A varied number of personal characteristics, like the ability to take advantage of an
opportunity that presents itself, the desire for money and (political) power and influence,
and the skill of applying neutralization techniques, make an important contribution to fraud
and corruption in the Dutch Caribbean. These results imply that the explanatory factors in
the existing literature, are also applicable in the Dutch Caribbean.
The personality traits of the perpetrators seem to show similarities with those in international
literature, but the cases also provided other characteristics, like ‘serious hard worker’ and
‘fanatic crime fighter’, which can be added in future research. Further research is needed
to obtain more clarity.
In addition, two prototypes of perpetrators emerged in this study: the occasional thief
who misuses the opportunity offered by the function and organization, and the targeted
perpetrator who seeks and creates the opportunity to commit fraud and corruption himself.
The motive of the first type of perpetrator is mainly money, and of the second type money
and political power and influence.
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Meso level
According to researchers, ethical leadership is an essential condition to prevent corruption
and fraud, but this is often non-existent in the organisations. The studied cases showed
that often the high-ranking high educated official in charge of good governance in the
organisation, is in fact the perpetrator of fraud and corruption. Moreover, the political fraud
and corruption cases showed a great interdependence between the high-ranking official in
charge and politics. Personal ties and professional roles were often interwoven, decisions
often based on personal relationships rather than on good governance principles. The
favouritism cases showed newly appointed ministers who appoint officials from their own
circle in the public administration and state-owned businesses.
Furthermore, international literature shows that an organisations’ internal corporate culture
is determinative if the aim is preventing fraud and corruption. Fraud and corruption are
less likely to happen when issues of integrity can easily be discussed, and when public
officials feel free to consult and also confront each other when colleagues deviate from
normal policies and procedures. This, however, did not appear to be the rule across the
organisations studied. On the contrary, the organisational cultural background in several
researched cases can be characterised as one of fear and lack of interpersonal trust to
express themselves. The public officials felt fear that an assertive attitude would trigger
negative consequences and thus these officials overall chose to keep quiet. Often, they felt
very frustrated about it.
In the majority of the organisations, internal and external control was inadequate. The
failing control was not caused by a lack of clear procedures. The procedures were in place,
including the separation of duties, but were not put into practice by the public officials.

Macro level
How can these micro and meso results be viewed in light of the macro context? It appears
that the political system, the culture and the geographical location, strongly contribute
to the occurrence of public fraud and corruption. The results also show that the low
administrative development, the financial situation and the small scale have influence on
public fraud and corruption, but to a lesser extent. Often, it is clear that it is too demanding
for small countries to comply with all capacity and quality requirements necessary for
the investigation and prosecution of fraud and corruption. This results in a free pass for
offenders. The colonial history and the past of slavery have far-reaching consequences
for the Dutch Caribbean. The research method used in this study, however, proved to be
unsuitable for establishing a direct relationship between this history and public fraud and
corruption. In addition, it is difficult to make general statements about the influence of
the macro context, due to differences between countries in the Dutch Caribbean. What
is applicable to one island does not necessarily have to be applicable to the other islands.
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Finally, the study provides an outline for further research and policy development. Although
the conceptual model applies to the Dutch Caribbean, it is clear that further research is
useful and necessary to clarify the role of the colonial history and the history of slavery, as
well as the influence of the small scale of the islands and the tourism economy.
In the recommendations, firstly attention is requested for achieving more political stability
and reducing the influence of the financiers of political parties. Secondly, a reduction
of opportunity through better compliance with internal procedures and the tightening
of control measures are recommended. Special attention is necessary to the vulnerable
processes such as issuing permits and controls on drugs and other contraband. Thirdly,
attention is requested for a critical look at the appointment procedures of managers.
Constant attention to integrity issues in organisations is required. Effective prevention and
combating of fraud and corruption requires a sense of urgency from society itself and a
willingness to act accordingly.
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Bijlage III Leidraad analyse casussen publieke fraude en corruptie
Vindplaats
1

Verwijzing in databank uitspraken OM

Rechtsgebied en Rechtbank
2

Rechtsgebied

3

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van…..

4

Ontdekking

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Strafrecht
Civiel recht
Algemeen Bestuursrecht (Ambtenarenrecht)
Anders
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Bonaire
Saba
Sint Eustatius
Aangifte
CID-informatie
Bijvangst
Anders

o
o
o
o
o

Gevangenisstraf
Voorwaardelijk
Taakstraf
Boete
Ontzetting uit ambt

Afdoening
5

Datum uitspraak

6

Rechtsoverweging zoals vermeld in vonnis

7

Opgelegde straf /
aansprakelijkheidsstelling

8

Rechtsoverweging zoals in vonnis vermeld

Verschijningsvorm
9

Fraude: Oplichting/valsheid in geschrifte

10 Corruptie: Favoritisme/omkoping

Kwalificatie zaak
Idem

11 Plaats delict
12 Verklaring betrokkene
13 Doorlooptijd plaatsvinden
onregelmatigheid
14 Aantal en type (persoon, bedrijf)
omgekochte partij(en)
15 Relatie omkoper(s) en omgekochte(n)
16 Wel/niet sprake van samenspanning met
collega’s en/of derden
17 Initiatiefnemer(s) onregelmatigheden
18 Staat zaak op zichzelf of maakt zaak
onderdeel uit van een groter geheel
19 Omvang schade/tegenprestatie
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Individuele kenmerken pleger
20 Sekse

Man/vrouw

21 Opleiding
22 Functie die de betrokkene bekleedde
tijdens het plegen van de fraude/corruptie
23 Carrière
(Persoonlijkheids)kenmerken pleger
24 Persoonlijkheidskenmerken pleger

25

26

27
28

Er is sprake van één of meer van de volgende
persoonlijkheidskenmerken:
o dominant
o machtswellustig
o welbespraakt
o overtuigend
o megalomaan
o principeloos
o onverantwoordelijk
Motief (achterliggende reden(en) om delict Er is sprake van één of meer van de volgende motieven:
te plegen)
o geld
o macht
o verslaving
o frustratie
o liefde
Toegepaste neutralisatie techniek
De gedragingen worden vooraf en/of achteraf verantwoord
door toepassing van één of meer van de volgende
neutralisatietechnieken:
o ontkenning van verantwoordelijkheid
o ontkenning van schade of benadeling
o ontkenning van slachtoffer
o veroordeling van de oordelaars
o verwijzing naar hogere plichten of morele principes
(Strafrechtelijke) antecedenten
o Ja, sinds
o Nee
Type antecedenten

Aard van de zaak
29 Beschrijving zaak in OM data base
30 Beschrijving zaak in vonnis
31 Verklaring betrokkene
32 Doorlooptijd plaatsvinden
onregelmatigheid
33 Aantal en type (persoon, bedrijf)
omgekochte partij(en)
34 Relatie omkoper(s) en omgekochte(n)
35 Wel/niet sprake van samenspanning met
collega’s en/of derden
36 Initiatiefnemer(s) onregelmatigheden
37 Staat zaak op zichzelf of maakt zaak
onderdeel uit van een groter geheel
38 Omvang schade/tegenprestatie
39 Besteding ‘verdiensten’
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Kenmerken organisatie
40 Organisatie
41 Beleidssector
42 Betrokkene is werkzaam bij de organisatie
sinds….
43 Leiderschap organisatie
Bij deze variabele staat de rol van de leidinggevende centraal.
De leidinggevende:
o geeft niet het goede voorbeeld en is niet bepaald een
integere leider;
o is onduidelijk over wat is toegestaan;
o spreekt de medewerkers niet aan op regelovertredend
gedrag;
o geeft geen ondersteuning aan integer gedrag.
44 Procedures
Deze variabele betreft het bestaan en de naleving van weten regelgeving en de uitwerking daarvan in procedures. De
procedures:
o zijn niet schriftelijk vastgelegd;
o sluiten niet aan bij de praktijk;
o zijn niet gericht op het voorkomen van integriteits-risico’s;
o zijn niet duidelijk;
o zijn niet bekend;
o worden niet nageleefd door de medewerkers.
45 Controle
Aan de hand van deze variabele wordt nagegaan in hoeverre
sprake is van interne of externe controle. Met de controles:
o wordt niet nagegaan of volgens de voorgeschreven
procedures wordt gewerkt;
o worden medewerkers niet aangesproken op
regelovertredend gedrag;
o er wordt niet opgetreden en bestraft indien wordt
afgeweken van de procedures.
46 Organisatiecultuur
Deze variabele gaat over de moraal binnen de organisatie, de
groepscultuur. In een niet-integere organisatiecultuur:
o gaat men niet zorgvuldig om met elkaar, de middelen van
de organisatie en (vertrouwelijke) informatie;
o ontbreekt onderling vertrouwen en open communicatie;
o voelen medewerkers zich niet veilig om vragen te stellen
als zij strafbare feiten - zoals fraude en corruptie vermoeden;
o bestaat geen onderling corrigerend gedrag.
47 Integriteitsbeleid
Hier gaat het erom of er binnen de organisatie speciale
aandacht is voor het onderwerp integriteit:
o er zijn geen integriteitsvoorschriften (wettelijke regelingen,
een gedragscode, vertrouwenspersoon, meldprocedure);
o de integriteitsvoorschriften zijn niet bekend bij de
medewerkers;
o medewerkers worden niet gescreend;
o risicofuncties worden niet benoemd;
o medewerkers volgen geen integriteitstrainingen.
48 Andere relevante vermeldingen
Overig
49 Relevante rapporten
50 Sleutelpersonen
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Petty fraude

Niveau fraude
/ corruptie

7 Politie – Bureau Rijbewijzen

6 Point Blanche Gevangenis

Oplichting en valsheid in geschrifte
H-222/2008.
28/05/2009.

Werknemer van overheids-NV Gebe
(elektriciteitsbedrijf) tapt illegaal
elektriciteit af.

Sint Maarten Stichting

Sint Maarten Overheids-nv

Aruba

Uitvoeringsorganisatie Verkoop van ongeveer 1200 vervalste
rijbewijzen.

Sint Maarten Uitvoeringsorganisatie Bewaarster heeft aan huis een bedrijfje
om, samen met een derde, illegalen aan
een verblijfsstatus te helpen.

Uitvoeringsorganisatie Buiten diensttijd gaat een ambtenaar
van politie met een politiewagen,
samen met zijn oom, huiszoeking doen
bij een Chinese toko. Zij eigenen zich
een koffer toe met daarin 100.000
Antilliaanse gulden.

Medewerker afdeling
gedetineerdenzorg steelt ruim 100.000
Antilliaanse gulden van gedetineerden.
Het geld was ondergebracht bij een
stichting.

Stichting

Curaçao

Curaçao

Administratief medewerker verduistert
50.000 Arubaanse gulden.
Penningmeester steelt 70.000
Antilliaanse gulden.

Korte omschrijving zaak

Stichting

Entiteit

Aruba

Zaaknaam en vonnis Land

Zaaknr: AR 732/05-H19/07. 14/10/2008
2 Stichting Kinderbescherming AR-639/08-H-304/09.
08/06/2010
http://deeplink.
rechtspraak.nl/uitspraa
k?id=ECLI:NL:OGHN
AA:2010:BN4787
3 Point Blanche gevangenis - H 119/2009.
Stichting Gedetineerdenzorg 06/01/2010.
http://deeplink.
rechtspraak.nl/uitspraa
k?id=ECLI:NL:OGHN
AA:2010:BM1438
4 Gemeenschappelijk
KG 157/07-H171/08.
Elektriciteitsbedrijf
06/03/2009
Bovenwindse Eilanden NV
(Gebe)
5 Politie – Zero Tolerance
Zonder zaaknummer.
Team
25/09/2008

1 Stichting Gehandicapten

Diefstal en verduistering

Organisatie

Bi j l a g e I V Ov e r z ic h t b e s t u d e e r d e c a s u s s e n

Grand fraude

Niveau fraude
/ corruptie

12 Landslaboratorium

11 Kustwacht

10 Politie

9 Politie – Immigratiedienst

Oplichting en valsheid in geschrifte

8 Dienst Burgerlijke Stand
(Kranchi)

Organisatie
Curaçao

Korte omschrijving zaak

Uitvoeringsorganisatie Door hergebruik van zegels bij de
verstrekking van identiteitsdocumenten
waren er extra inkomsten die ten eigen
bate werden aangewend.

Entiteit

H-21/2008
Sint Maarten Uitvoeringsorganisatie Commissaris van politie, voormalig
8/07/2010.
hoofd Immigratiedienst, ontwerpt ‘rehttp://deeplink.
entry-documenten’ waarmee illegale
rechtspraak.nl/uitspraa
vreemdelingen onrechtmatig toegang
k?id=ECLI:NL:OGHN
wordt verleend tot Sint Maarten.
AA:2010:BN4474
H-16/2009
Sint Maarten Uitvoeringsorganisatie Korpschef accordeert ‘re-entry26/03/2009
documenten’ (zie nr. 9) en int
onrechtmatig een huurvergoeding.
H-146/08
Sint Maarten Uitvoeringsorganisatie Kustwachtmedewerkster
19/03/2009
ontvangt onrechtmatig een
arbeidsongeschiktheidsuitkering en
huursubsidie uit Nederland. Tevens
is zij behulpzaam bij het witwassen
van het geld dat haar vriend heeft
opgestreken met de onrechtmatige
verstrekking van verblijfsvergunningen
aan illegalen (nr. 9).
Aruba
Uitvoeringsorganisatie De chef Crediteurenadministratie
doet betalingen terwijl geen goederen
worden geleverd, of betaalt een veel
te hoge prijs voor goederen die wel
worden geleverd. In 10 jaar verdwijnt
op deze wijze zo’n 10 miljoen
Arubaanse gulden.

Embargozaak
H-160/11
02/02/2012

Zaaknaam en vonnis Land

Bijlagen

349

350

Political fraude

Niveau fraude
/ corruptie

Autogate

HAR: 199/2006
07/11/2006

17 Stichting
Belastingaccountantsbureau

18 Openbaar Ministerie

Oplichting en valsheid in geschrifte

Fortigate

Korte omschrijving zaak

Overheids-nv

Uitvoeringsorganisatie De magazijnmeester plaatst
bestellingen bij zijn eigen bedrijf en bij
een tussenpersoon. Er wordt betaald,
maar nooit geleverd. Er verdwijnt
naar schatting 2,1 miljoen Antilliaanse
gulden.
Uitvoeringsorganisatie Directeur doet zaken met een eigen
bedrijf en met een bedrijf dat op naam
van zijn vrouw staat.

Entiteit

De president van de raad van
commissarissen en de directeur
doen zaken met het bedrijf Pinnacle,
waarvan de echtgenote van de directeur
de eigenaresse is. Er wordt 457.670
Antilliaanse gulden overgemaakt aan
Pinnacle terwijl geen werkzaamheden
zijn verricht.
Nederlandse Bestuur
Medewerkers van het secretariaat
Antillen
gebruiken overheidsgelden en
goederen voor privédoeleinden.
Daarnaast overtreden zij
declaratieregels.
Nederlandse Stichting
Het plaatsvervangend hoofd van het
Antillen
Belastingaccountantsbureau ontduikt
invoerheffingen bij de import van
auto’s uit de Verenigde Staten.
Sint Maarten Uitvoerings-organisatie Officier van justitie misbruikt
procedure om informatie in te winnen
over zijn ex-vriendin.

RvBAz2008/30.
Curaçao
09/12/2008. http://
deeplink.rechtspraak.
nl/uitspraak?id=ECLI:
NL:ORBANAA:2008:
BH3361
Pinnaclezaak
Curaçao
AR 2007/1072
24/11/2008

Curaçao

Zaaknaam en vonnis Land

16 Secretariaat Ministerraad

15 Post Nederlandse Antillen
NV (Pinnacle)

14 Directie Scheepsvaart

13 Landslaboratorium/
Analytisch Diagnostisch
Centrum (ADC)

Organisatie

Petty corruptie

Niveau fraude
/ corruptie

Cliffhangerzaak (zie
nr. 42 en nr. 43)

20 Girobank NV

H-176/07
19/02/2008
H-255/2007
03/07/2008

H-69/09
04/06/2009
H-113/08
04/11/2008

21 Politie – Immigratiedienst

22 Politie

23 Gevangenis

24 Gevangenis

Omkoping

LGO-fraudezaak

Overheids-nv

Bestuur

Entiteit
De gedeputeerde van de Dienst
Economische Zaken maakt
documenten valselijk op om misbruik
te maken van de LGO-regeling.
Volgens deze regeling kan suiker tegen
het nultarief naar de Europese Unie
worden geëxporteerd.
Twee directeuren verduisteren
400.000 Antilliaanse gulden bij een
aandelentransactie. Leningenplafonds
zijn verhoogd en leningen worden
verstrekt aan bevriende (politieke)
relaties.

Korte omschrijving zaak

Sint Maarten Uitvoerings-organisatie Immigratieambtenaar neemt gedurende
10 maanden geschenken aan om
personen uit China zonder geldige
reisdocumenten toe te laten.
Sint Maarten Uitvoerings-organisatie Twee politieambtenaren bedreigen
een Chinese restauranthouder en laten
hem 1500 US-dollar betalen omdat
de vergunning voor het restaurant nog
in behandeling is en zijn zus geen
verblijfsvergunning heeft.
Aruba
Uitvoerings-organisatie Drugs en andere verboden waar
worden over een periode van 2 jaar de
gevangenis binnengesmokkeld door
een gevangenisbewaarder.
Curaçao
Uitvoerings-organisatie Werknemers van een bedrijf dat
is ingehuurd door de gevangenis,
smokkelen verdovende middelen naar
binnen.

Curaçao

Curaçao

Zaaknaam en vonnis Land

19 Eilandsbestuur

Organisatie

Bijlagen

351

352

Grand corruptie

Niveau fraude
/ corruptie

29 Politie

Omkoping

28 Douane – Hato Airport

27 Douane – Free Zone

26 Politie

25 Gevangenis

Organisatie

Boka Kacho-zaak

RvBAz 2004/15
26/10/2005
RvBAz 2006/32
18/01/2007.
http://deeplink.
rechtspraak.nl/uitspraa
k?id=ECLI:NL:ORBA
NAA:2007:BK3794
H-192/07
11/09/2008
H-177/2009
08/04/2010.
http://deeplink.
rechtspraak.nl/uitspraa
k?id=ECLI:NL:OGHN
AA:2010:BK9378
BM1438
08/04/2010.
http://deeplink.
rechtspraak.nl/uitspraa
k?id=ECLI:NL:OGHN
AA:2010:BM1438

Curaçao

Curaçao

Curaçao

Curaçao

Curaçao

Zaaknaam en vonnis Land

Korte omschrijving zaak

Uitvoerings-organisatie Drie politieambtenaren plegen (soms
in uniform) overvallen en ripdeals.
Zij worden schuldig bevonden aan
afpersing met gebruikmaking van
vervalste rechterlijke documenten.
Daarnaast stichten zij brand bij het
RST. Twee politiefunctionarissen
worden ook verdacht van de moord op
twee Venezolanen.

Uitvoerings-organisatie Douanier in de functie van
hoofdkommies laat goederen door in
ruil voor steekpenningen.

Uitvoerings-organisatie Douanier laat goederen door zonder
controle, of brengt verschuldigde
invoerrechten niet in rekening.

Uitvoerings-organisatie Gevangenisbewaarder smokkelt drugs
de gevangenis in.
Uitvoerings-organisatie Een ambtenaar van politie is
aangehouden wegens overtreding van
de Opiumlandsverordening.

Entiteit

Niveau fraude
/ corruptie

H7/2009
05/02/2009.
http://deeplink.
rechtspraak.nl/uitspraa
k?id=ECLI:NL:OGHN
AA:2010:BM8128

34 Afdeling Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieu

35 Stichting Lotto pa Deporte

H-7/2009
05/02/2009.

33 Politie – Immigratiedienst
Hato Airport

32 Douane – Hato Airport

Korte omschrijving zaak

Uitvoerings-organisatie Hoofd van het Hato-team wordt
verdacht van het doorlaten van
drugskoeriers.
Uitvoerings-organisatie Chef Bureau Narcotica en
Vuurwapenbestrijdingsdienst wordt
nalatigheid in zijn functioneren
verweten.

Entiteit

Aruba

Stichting

De directeur besteedt werk uit maar
doet dat niet geheel volgens de
aanbestedingsregels. Er worden hem
onregelmatigheden verweten met
geldleningen, inkoop van goederen,
donaties, uitkeringen, reis- en
representatiekosten.

Uitvoerings-organisatie Douanier verbergt tijdens een controle
de drugs die zijn broer het vliegtuig
probeert binnen te smokkelen voor
een crimineel drugsnetwerk dat drugs
verstopt in vliegtuigen.
Curaçao
Uitvoerings-organisatie Immigratieambtenaar faciliteert
mensensmokkelnetwerk.
Dominicaanse vrouwen worden zonder
visum het land binnengelaten en gaan
vervolgens in de prostitutie werken.
Sint Maarten Uitvoerings-organisatie Hoge ambtenaar Openbare Werken
vraagt om geld in ruil voor een
bouwvergunning.

RvBAz2006/52
Bonaire
21/06/2007.
http://uitspraken.
rechtspraak.nl/inzien
document?id=ECLI:
NL:ORBANAA:2007
:BK2988&keyword=
BK2988
H-3/12
Curaçao
15/03/2012.

31 Politie

Curaçao

Hatogate

Zaaknaam en vonnis Land

30 Politie – Hato Airport

Organisatie

Bijlagen

353

354

Organisatie

40 Ministerie van Toerisme &
Transport

39 Selikor NV

38 Aruba Tourism Authority

37 Directie Infrastructuur &
Planning

36 Ministerie van Financiën

Favoritisme

Political corruptie

Niveau fraude
/ corruptie

Bestuur

Onrechtmatige benoeming door de
minister van Toerisme en Transport
van een beleidsadviseur bij het
publieke transportbedrijf Arubus.

Onrechtmatige benoeming door de
minister van Gezondheid, Milieu
& Natuur van een adjunct-directeur
op een niet-bestaande functie bij
vuilnisophaal- en -verwerkingsbedrijf
Selikor.

Overheids-nv

Curaçao

Onrechtmatige benoeming door de
minister van Infrastructuur & Planning
van een directeur van de Directie
Infrastructuur & Planning.

Uitvoerings-organisatie Kort voor een bestuurswisseling wordt
door de minister van Transport en
Toerisme de financieel directeur van de
Aruba Tourism Authority herbenoemd,
terwijl niet aan de vereisten is voldaan.

Bestuur

Aruba

Onrechtmatige benoeming door de
minister van Financiën van een bode.

Korte omschrijving zaak

Aruba

Bestuur

Entiteit

Aruba

EJ-2240/10-H-134/11. Aruba
17/02/2012. http://
deeplink.rechtspraak.
nl/uitspraak?id=ECLI
:NL:OGHACMB:201
2:BY09

KG2/02-H-304A/02
16/09/2003.
http://deeplink.
rechtspraak.nl/uitspraa
k?id=ECLI:NL:OGHN
AA:2003:BQ0649
Zaaknr: 253HLAR
25/08.
20/11/2008. http://
deeplink.rechtspraak.
nl/uitspraak?id=ECLI
:NL:OGHNAA:2008:
BH0240
GHIS 2011/49701.
20/11/2012. http://
deeplink.rechtspraak.
nl/uitspraak?id=ECLI:
NL:OGHACMB:2012:
BY5788.
AR 1215/07-H-505/09.
10/09/2010. http://
deeplink.rechtspraak.
nl/uitspraak?id=ECLI
:NL:OGHNAA:2010:
BN4479

Zaaknaam en vonnis Land

Niveau fraude
/ corruptie

Zaaknaam en vonnis Land

44 Ministerie van Financiën /
Fondo Desaroyo Nobo

Fondozaak
Aruba
AR 1794/04 en AR
3132. 19/05/2009 en
21/09/2010. http://
deeplink.rechtspraak.
nl/uitspraak?id=ECL
I:NL:OGHNAA:20
09:BI6231 en http://
deeplink.rechtspraak.
nl/uitspraak?id=ECLI
:NL:OGHNAA:2010:
BO3018

42 Curaçao International Airport Curintazaak (onderdeel Curaçao
NV (Curinta)
van Cliffhanger - zie
nr. 20)
03036/04 A.
27/09/2005.
http://deeplink.
rechtspraak.nl/uitspraa
k?id=ECLI:NL:HR:20
05:AT8328
43 Post Nederlandse Antillen
Postbankzaak
Curaçao
NV
(onderdeel van
Cliffhanger - zie nr.
20)

41 Ministerie van Economische AR
Aruba
zaken, Communicatie,
3132/2005-H-311/09LJN.
Energie & Milieu
21/09/2010. http://
deeplink.rechtspraak.nl/
uitspraak?id=ECLI:NL:O
GHNAA:2010:BO3018
Omkoping

Organisatie

Bestuur

Overheids-nv

Overheids-nv

Overheids-nv

Entiteit

In een aanbesteding van een
bouwproject op Hato Airport betaalt
een bouwbedrijf steekpenningen aan
leden van de raad van commissarissen
en enkele betrokken gedeputeerden.
Deze publieke ambtsdragers
zetten eigen bedrijven in voor de
werkzaamheden en bevoordelen hun
politieke netwerk.
Er wordt een stuk grond gegund aan
projectontwikkelaars, in ruil voor de
financiering van een gebouw voor een
politieke partij. Daarnaast worden voor
een bedrag van 100.000 Antilliaanse
gulden steekpenningen aangenomen
door publieke ambtsdragers bij de
privatisering van Post NV.
De minister van Financiën
neemt steekpenningen aan in ruil
voor opdrachten voor bouw- en
onderhoudsprojecten in het kader van
de ontwikkeling van Sasaki.

Minister van Vervoer en Communicatie
doet een onrechtmatige betaling van
ruim 677.000 Arubaanse gulden
aan werknemers van het Water- en
Energiebedrijf.

Korte omschrijving zaak

Bijlagen

355

356

Niveau fraude
/ corruptie

LJN: BL5009.
Sint Maarten Bestuur
11/02/2010. 3/09/2015.
http://deeplink.
rechtspraak.nl/uitspraa
k?id=ECLI:NL:OGHN
AA:2010:BL5009

Bestuur

46 Bestuurscollege

Bonaire

Entiteit

Zambezi-zaak
15/04/2014

Zaaknaam en vonnis Land

45 Bestuurscollege/
Eilandgebied

Organisatie
Twee politieke ambtsdragers
zijn (in verschillende functies)
betrokken bij 8 dossiers: 5 over
onregelmatigheden bij onroerend
goed en investeringsprojecten, 2 over
moratoria, 1 over uiteenlopende andere
zaken.
Gedeputeerde neemt steekpenningen
aan in ruil voor een opdrachtverlening
en voor bevoordeling van een bedrijf
bij toekomstige aanbestedingen en een
ander bedrijf bij de verstrekking van
werkvergunningen.

Korte omschrijving zaak

Er zijn 46 gevallen van (vermeende) publieke fraude en corruptie bestudeerd
die voor de rechter in hoger beroep zijn gekomen tussen 2000 en 2015. De
analyse richtte zich op factoren die fraude en corruptie beïnvloeden op
microniveau (kenmerken van de betrokken individuen), mesoniveau (van de
organisatie) en macroniveau (van de samenleving). Dit is gedaan met een
combinatie van onderzoeksmethoden en -bronnen, zoals literatuur-, archief- en
dossieronderzoek en het houden van interviews en expertmeetings.
De Bellisima die op de voorzijde van dit boek is afgebeeld is een onkruidachtige
plantensoort met diepe wortels die zich snel voortplant en andere gewassen
overwoekert. De plant is veel te zien in de Caribische landen. In dit boek
symboliseert de Bellisima fraude en corruptie. Het onderzoek laat zien dat
fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk teruggaan naar de
zeventiende eeuw en met hun diepe wortels een hardnekkig probleem vormen.
Oppervlakkig snoeien helpt niet.
Deze studie verduidelijkt de achtergronden van fraude en corruptie en doet
handreikingen om tot een doeltreffender preventie- en bestrijdingsbeleid te
komen. Een strafrechtelijke aanpak is onvoldoende, veel gevallen van fraude
en corruptie bereiken het Openbaar Ministerie niet. Het belang van een stabiel
bestuur, integer leiderschap en herziening van de politieke partijfinanciering
komt nadrukkelijk naar voren. De culturele mores en een gevoel van urgentie
vanuit de samenleving verdienen breed aandacht.

isbn 978-94-6375-621-1

Nelly Schotborgh-van de Ven

P.C.M. (Nelly) Schotborgh-van de Ven (1966) is cultureel
antropoloog, criminoloog en Certified Fraud Examiner. Zij
woont sinds 1999 in Curaçao en is als (wetenschappelijk)
onderzoeker actief in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Haar onderzoek concentreert zich op het financieel forensisch
vakgebied. Als trainer en adviseur werkt Schotborgh op het
terrein van integriteit en compliance.

De wortels van publieke fraude en corruptie
in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Het Caribisch deel van het Koninkrijk komt regelmatig in het nieuws met
fraude en corruptie. Het Nederlandse en het Caribische deel van het Koninkrijk
verwijten elkaar over en weer een bijdrage te leveren aan deze negatieve
beeldvorming. Maar wat is er nu werkelijk aan de hand? Dit onderzoek geeft
inzicht in de aard van publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het
Koninkrijk.
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