
Omkoping van ambtenaren in de civiele openbare sector

Niet voor
persoonlijk gebruik!





Inhoud

4.	 Externe	belanghebbenden	 18
 4.1. Categorieën externe belanghebbenden 19
 4.2. Bedrijven grootste categorie, criminele belangen   
  minder vaak onderzocht 19
 4.3. Weinig informatie over particulieren 20
 4.4.  Bedrijven in Rijksrechercheonderzoeken vooral  

in bouw en onroerend goed 20
 4.5. Onderzochte medewerkers bedrijven meestal   
  leidinggevende en/of eigenaar 20
 4.6. Verdovende middelen en andere criminele 
  belangen 20
5.		 Werking	van	de	markt	–	aanloop,	doel	en		
	 werkwijze	omkoping	 22
 5.1.  Aanloop 22
 5.1.1. Initiatief 22
 5.1.2. Weinig afstand, belangenverstrengeling 22
 5.1.3. Legale alternatieven? 23
 5.1.4. Weerstand tegen omkoping 23
 5.2. Doel 23
 5.2.1. Voordeel ambtenaren 23
 5.2.2. Invloed externe belanghebbenden 23
 5.3. Uitvoering 24
 5.3.1. Geen ‘typische’ werkwijze bij omkoping 24
 5.3.2. Werkwijzen bij ‘bouw en onroerend goed’ 25
 
Deel	III	–	afronding	 26
1.		 Conclusies	over	het	onderzoek	zelf	 26
2.		 Richtingen	eventueel	nader	onderzoek	 26

Bijlagen
I Lijst interviews 27
II Verdeling van meldingen en onderzoeken over   
 werkvelden 28
III Verdeling van ambtenaren over overheidssectoren 29
IV Door materiedeskundigen kwetsbaar genoemde   
 activiteiten 30
V  Doel omkoping voor ambtenaren 31
VI  Potentiële vindplaatsen informatie omkoping  

van ambtenaren 33
VII Schematisch overzicht onderzoekers naar  
 omkoping van ambtenaren 34

Voorwoord	 4
Inleiding	 5
    
Deel	I	–	het	onderzoek	 6
1.	 De	Rijksrecherche	stelt	onderzoek	in	 6
2.	 Benutten	van	de	onderzoeksresultaten	 6
3.	 De	onderzochte	dossiers	 7
	 3.1.	 Dossiers	–	ambtenaren	 7
	 3.2.	 Dossiers	–	externe	belanghebbenden	 8
4.	 Interviews	 8

Deel	II	–	bevindingen	 9
1.	 Algemeen	–	aantallen,	sectoren	en	werkvelden	 9	
 1.1.   Weinig meldingen en onderzoeken vergeleken 
  met omvang ambtenarenapparaat 9
 1.2.   Ambtenaren niet evenredig verdeeld tussen   

 overheidssectoren 9
 1.3.  Weinig meldingen en onderzoeken, dus weinig   
  omkoping? 11
 1.4.  Werkvelden – meldingen 11
 1.5. Werkvelden – onderzoeken 12
2.	 Markt	voor	omkoping	van	ambtenaren	 12
3.	 Ambtenaren	 13
 3.1. Persoonlijke kenmerken ambtenaren 13
 3.1.1. Persoonlijke contacten en nevenfuncties,   
  loyaliteitsdilemma’s 14
 3.1.2. Allochtone afkomst speelt geen rol in dossiers 14
 3.1.3.  Onderzochte ambtenaren ongelijk verdeeld  

over Nederland 14
 3.1.4. Geldproblemen? 14
 3.1.5. Omkoping zaak van oudere mannen? 14 
 3.2.  Kenmerken functies ambtenaren 15
 3.2.1. Hogere gemeenteambtenaren, uitvoerende   
  rijksambtenaren in meldingen en onderzoeken 15
 3.2.2. Omkoping vooral bij ‘deelname aan het  
  economische verkeer’ en ‘toezicht en handhaving’ 16
 3.2.3.  Contacten in functie met externe belang-  

hebbenden, grens omkoping, netwerken  
en lobby 17

 3.3.  Kenmerken organisatie van de ambtenaar 17
 3.3.1. Functiescheiding en controle op werkzaamheden 17
 3.3.2. Organisatiecultuur 18
 3.3.3. PPS, bedrijfsmatig werken, 
  belangentegenstellingen 18

3



Voorwoord

Al die onderzoeken leveren bovendien veel informatie op. 
Informatie die gebruikt is om over verdachten te oordelen en 
om organisaties te adviseren. Verder blijft die informatie echter 
ongebruikt opgesloten in de verslaglegging van meldingen 
en onderzoeken. Die zijn vertrouwelijk en dus niet in bredere 
kring te verspreiden. Daarom heeft de Rijksrecherche de 
informatie uit meer dan 200 meldingen en ruim 70 onderzoeken 
bijeengebracht en geanalyseerd. Hiervan is dit verslag gemaakt.

Het is een verslag geworden dat zeker niet alleen antwoorden 
geeft, maar vooral vragen oproept. Vragen voor de 
Rijksrecherche, zoals of de inzet wel goed is verdeeld over 
sectoren van overheid en samenleving en in lijn is met 
haar inzetcriteria. Maar ook vragen voor overheden en 
belanghebbenden. Is men zich wel voldoende bewust van 
de risico’s? Geldt dat voor alle sectoren en organisaties? 
Worden wel signalen herkend en opgepakt? Hoe zit het 
met het ambtelijke bewustzijn en de herkenbaarheid van 
functionarissen als ambtenaar? Wordt correct omgegaan 
met wettelijke verplichtingen als de aangifteplicht van 
ambtsmisdrijven door ambtenaren? Vragen die niet alleen  
over repressie, maar ook over preventie gaan.

Ik hoop dan ook dat u dit verslag met een kritische inslag zult 
lezen. Kritisch naar de Rijksrecherche maar ook kritisch naar 
overheden en belanghebbenden, op wie onverminderd de 
verantwoordelijkheid voor een integere overheid drukt.  
Als u na lezing van het verslag vragen heeft, suggesties wilt 
doen of een nadere toelichting wenst, vraag ik u contact op  
te nemen met de Rijksrecherche.

H.G. Trip,
Directeur Rijksrecherche

“De Rijksrecherche is een repressieve onderzoeksinstantie.” 
Dat zei mijn voorganger Dick Pijl in 2006 in het verslag van 
de eerste dossieranalyse door de Rijksrecherche. Dit is nog 
steeds zo. Daardoor wordt de Rijksrecherche vooral gezien 
als zwaar middel ter bestrijding van omkoping en andere 
ambtsmisdrijven. Dat beeld is niet onjuist, maar doet geen 
recht aan wat de Rijksrecherche verder kan betekenen bij 
repressie en preventie van ambtsmisdrijven. 

Natuurlijk, ambtenaren en bestuurders en hun overheids- 
organen zelf zijn eerstverantwoordelijk voor het tegengaan 
van omkoping in het publieke domein. Zij hebben de publieke 
functies. Die zijn er voor het publieke belang, niet voor 
persoonlijk gebruik. Dan zijn er degenen met belang bij 
beïnvloeding van overheidsoptreden: waar omgekocht wordt, 
zijn er omkopers. Ook voor zulke belanghebbenden geldt: een 
integere overheid begint bij uzelf ! Niet bij de Rijksrecherche.

Maar wat als er eenmaal signalen van ambtsmisbruik zijn? Als 
het voor preventie te laat is en er over repressie nagedacht moet 
worden? Dan gaan er vaak allerlei krachten spelen. Moet het 
lek alleen gedicht worden, of ook boven water komen? Kan de 
getroffen organisatie zelf de waarheid achterhalen of is daar 
onderzoek door derden voor nodig? Door wie dan? Wanneer is 
er aangifteplicht en hoe sterk moet het signaal zijn wil aangifte 
mogelijk of noodzakelijk zijn? Wat betekent aangifte voor de 
onderzoeksregie en de reputatie van de betrokken partijen?

Hier kan de Rijksrecherche veel betekenen. Doordat zij 
al meer dan honderd jaar ervaring heeft met onderzoek 
naar de waarheid achter signalen van omkoping en ander 
ambtsmisbruik. Zij weet wanneer informatie aanleiding 
kan zijn voor strafrechtelijk onderzoek en kan daar dus 
over meedenken. Als het tot onderzoek komt, wordt dat 
vaak in de luwte en altijd met de benodigde distantie en 
deskundigheid uitgevoerd. Hierbij kan een uitgebreid scala 
aan onderzoeksbevoegdheden worden ingezet. Zij heeft bijna 
honderd gespecialiseerde rechercheurs in dienst. 

Rijksrechercheonderzoek levert niet altijd bewijs voor 
omkoping of andere ambtsmisdrijven. Het levert zicht op  
de waarheid. Niet alleen op de waarheid over daders, die na 
het onderzoek door de officier van justitie voor de strafrechter 
kunnen worden geroepen of juist worden vrijgepleit. Het levert 
ook zicht op daden en omstandigheden die ambtsmisbruik 
mogelijk of makkelijker maken. Daarmee kan de Rijksrecherche 
adviseren ter voorkoming van toekomstig ambtsmisbruik.  
Dan is de Rijksrecherche niet alleen een op concrete voorvallen 
gerichte onderzoeksinstantie, maar ook een instrument  
voor preventie. 
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Inleiding

Dit stuk geeft in verkorte vorm de uitkomsten weer van 
beeldvormend Rijksrechercheonderzoek naar omkoping van 
ambtenaren uit de civiele openbare sector.1 

Deel I behandelt het gebruikte onderzoeksmateriaal, het 
onderzoek zelf en de manier waarop de resultaten benut 
kunnen worden. 

Deel II gaat over de bevindingen. De bevindingen worden 
afzonderlijk toegelicht aan de hand van de uitkomsten van 
het onderzoek. Ook bevat deel II achtergrondinformatie en 
voorbeelden.

Deel III ten slotte geeft richtingen aan voor eventueel  
nader onderzoek.

1  Het volledige onderzoeksverslag kan worden opgevraagd via 
info@rijksrecherche.nl.
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Deel I – Het onderzoek

kwetsbaarheden. Omkoping wordt namelijk niet altijd ontdekt, 
gemeld en/of aan opsporingsdiensten doorgegeven en blijft dan 
helemaal buiten het zicht van opsporingsdiensten.

Meldingen bij opsporingsdiensten die aanwijzingen voor 
omkoping bevatten, worden bovendien niet altijd onderzocht, 
of niet gezien als omkoping. Dit komt vooral door het 
opportuniteitsbeginsel: omkoping is lastig aan te tonen en 
gaat soms gepaard met andere, gemakkelijker bewijsbare 
delicten. Voorbeelden daarvan zijn valsheid in geschrift of het 
verstrekken van vertrouwelijke informatie aan onbevoegden. 
Een veroordeling wegens omkoping leidt daarbij niet altijd tot 
een groot verschil in bestraffing. Dan kan het efficiënt en dus 
opportuun zijn om ondanks de aanwijzingen van omkoping het 
strafrechtelijk onderzoek hier niet op te richten. Bij meldingen 
via Meld Misdaad Anoniem (M.) of Criminele Inlichtingen 
Eenheden (CIE) geldt bovendien dat de bron afgeschermd moet 
blijven; dat kan in de weg staan aan (tactische) bewijsvergaring.

Meer	duiding	door	interviews
Om het beeld uit de meldingen en onderzoeken van 
Rijksrecherche, FIOD-ECD en SIOD in een wat breder 
perspectief te plaatsen, zijn deskundigen geïnterviewd. Zij 
ontlenen hun inzichten niet aan strafrechtelijk onderzoek, 
zodat uitkomsten van het dossieronderzoek vanuit andere 
invalshoeken zijn bezien.

2.	Benutten	van	onderzoeksresultaten

De Rijksrecherche zal de met het onderzoek gebundelde kennis 
gebruiken bij het zoeken naar omkopingszaken die het meest 
voor onderzoek in aanmerking komen, en voor het verder 
verbeteren van de opsporing. Zo wordt de ingezette koers 
gevolgd om omkoping van ambtenaren beter te bestrijden 
en daarmee meer aandacht te besteden aan de rol van private 
partijen.3 Tegelijkertijd stelt de Rijksrecherche kennis breder 
beschikbaar. Daardoor kunnen ook anderen deze kennis 
benutten en is deze ook voor andere doelen beschikbaar.
 

3  Meerjarenbeleidsplan Rijksrecherche 2008 – 2012.

In dit deel wordt toegelicht hoe het onderzoek naar omkoping 
is uitgevoerd, wat het onderzoeksmateriaal was en hoe de 
onderzoeksresultaten benut kunnen worden.

1.	De	Rijksrecherche	stelt	onderzoek	in

De Rijksrecherche doet (strafrechtelijk georiënteerd) onderzoek 
naar incidenten die de integriteit van het functioneren 
van de overheid ernstig in gevaar brengen. Daarbij kijkt de 
Rijksrecherche vooral naar ambtenaren. Het gaat niet alleen 
om incidenten waarbij het optreden van ambtenaren leidt tot 
ernstig letsel of de dood, of waardoor staatsgeheimen uitlekken. 
Onderzoek naar ernstige financieel-economische criminaliteit 
die is gepleegd door ambtenaren, is zeker zo belangrijk. 
Machtsmisbruik door ambtenaren tast het gezag van de 
overheid aan, zeker als dat misbruik strekt tot zelfverrijking. 
Het kan leiden tot oneerlijke afweging van belangen, verspilling 
van publiek geld en ineffectief overheidsoptreden. Omkoping 
van ambtenaren is een vorm van dit soort criminaliteit.

In 2008 heeft het college van procureurs-generaal van het 
Openbaar Ministerie de Rijksrecherche verzocht aan de hand 
van dossiers van opsporingsdiensten in beeld te brengen welke 
aspecten ambtenaren in de openbare sector kwetsbaar maken 
voor omkoping.

Historische	gegevens:	dossieronderzoek		
opsporingsdiensten
De basis van dit onderzoek bestaat uit meldingen uit de 
jaren 2003 – 2007 over omkoping van ambtenaren bij drie 
opsporingsdiensten. Deze meldingen zijn geanalyseerd, evenals 
de nadere onderzoeken naar aanleiding van deze meldingen. 
Het gaat om meldingen en onderzoeken van de volgende  
drie opsporingsdiensten:
•  de Rijksrecherche
•   de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst/Economische 

Controle Dienst (FIOD-ECD)
•  de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD)

Geen	algemeen	beeld	van	kwetsbaarheden
Het beeld uit het dossieronderzoek is ontleend aan informatie 
van een aantal opsporingsdiensten. Deze opsporingsdiensten 
worden niet op elk soort omkopingszaak ingezet.2 Daarom 
zullen er soorten omkopingsvoorvallen onderbelicht zijn 
gebleven – en daarmee kwetsbaarheden voor zulke vormen van 
omkoping. Maar als de informatie van alle opsporingsdiensten 
zou worden gebruikt, zou er waarschijnlijk ook geen 
algemeen beeld ontstaan van omkoping en daaruit af te leiden 

2  Meldingen van omkoping die de integriteit van het functioneren van 
de overheid ernstig bedreigen en die onderzoek met een zekere distantie 
vergen, worden in beginsel doorgeleid naar de Rijksrecherche.  
Omkoping op het gebied van belastingheffing, grensbewaking en  
uitvoering van de sociale zekerheid zal eerder aan het licht komen bij  
de bijzondere opsporingsdiensten FIOD-ECD en SIOD.
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Dat onderzoek met een proces-verbaal is afgesloten, zegt 
dat na afloop van het onderzoek voldoende aanwijzingen 
bestaan om een strafzaak tegen de verdachte in 
overweging te nemen. Daarmee is het dus niet zeker of 
daadwerkelijk sprake is van strafbare feiten: dat oordeel 
is aan de rechter. Onderzoeken komen echter niet altijd 
bij de rechter, bijvoorbeeld door toepassing van het 
opportuniteitsbeginsel. Het kan bovendien jaren duren 
voordat er een definitieve rechterlijke uitspraak is. Daarom 
is hier volstaan met uitkomsten van rechercheonderzoek. 
Daarbij geldt dat dit onderzoek vooral gericht is op 
kwetsbaarheden die tot omkoping kunnen leiden. Het doel 
was niet om met zekerheid vast te stellen wat het aantal 
omkopingsvoorvallen precies was.

Rijksrechercheonderzoeken	ambtenaren
De Rijksrecherche onderzocht 69 van de 87 ambtenaren. 
Tegen vier van hen liep het onderzoek ten tijde van de 
gegevensverzameling nog; tegen 52 van de overige  
65 ambtenaren is proces-verbaal opgemaakt.5

Hiervan betreffen er 42 omkoping. Bij 24 van hen is ook sprake 
van andere feiten, vooral valsheid in geschrift en verduistering. 
Tegen tien ambtenaren is alleen wegens andere feiten dan 
omkoping proces-verbaal opgemaakt.

Onderzoeken	FIOD-ECD	en	SIOD	naar	ambtenaren
De FIOD-ECD en de SIOD deden onderzoek naar achttien 
ambtenaren. Van zeventien is het onderzoek afgesloten met een 
proces-verbaal, tegen elf van hen wegens omkoping. Bij acht 
van deze elf ambtenaren is ook sprake van een of meer andere 
feiten. Tegen nog eens zes van de achttien ambtenaren is alleen 
sprake van andere strafbare feiten dan omkoping.6

5  Dit betreft de stand van zaken tijdens de gegevensverzameling die 
rond de jaarwisseling 2008 – 2009 heeft plaatsgevonden. Toen was de 
Rijksrecherche bezig met een groot onderzoek naar omkoping door een 
bouwbedrijf van meerdere gemeenteambtenaren en een provincie- 
ambtenaar: het onderzoek ‘Cleveland’. Later is tegen de ambtenaren  
van wie de gegevens voor dit rapport zijn gebruikt, en tegen een aantal 
ambtenaren die later in beeld kwamen, proces-verbaal wegens omkoping 
opgesteld. Inmiddels zijn er dus meer onderzoeken afgesloten met een 
proces-verbaal wegens omkoping dan uit de hier gebruikte cijfers blijkt.
6  De FIOD-ECD en de SIOD hebben onderzoek gedaan naar meer amb-
tenaren. Hier worden alleen meldingen en onderzoeken genoemd met 
aanwijzingen voor omkoping van ambtenaren. De FIOD-ECD heeft vijf 
meldingen niet zelf onderzocht, maar doorgegeven aan de Rijksrecherche. 
Deze zijn opgenomen in de 221 meldingen van de Rijksrecherche en dus 
niet meegeteld bij de meldingen van FIOD-ECD.

3.	De	onderzochte	dossiers

Voor het rapport zijn verslagen gebruikt van 221 meldingen en 
73 onderzoeken. Het gaat om meldingen uit de jaren 2003 tot en 
met 2007 en hierop ingestelde onderzoeken. Deze onderzoeken 
leveren aanwijzingen op voor omkoping van ambtenaren, of 
voor kwetsbaarheid voor omkoping.4

Tabel 1 - meldingen en onderzoeken, aantallen en herkomst

Opsporingsdienst Meldingen Onderzoeken

Rijksrecherche 203 59

FIOD-ECD 15 11

SIOD 3 3

Totalen 221 73

3.1.	Dossiers	-	ambtenaren

De onderzoeken zijn gericht op 87 ambtenaren.  
De uitkomsten zijn:

Tabel 2 - afdoening per ambtenaar van de 73 onderzoeken 
Rijksrecherche, FIOD-ECD en SIOD

Afdoening	onderzoek Aantal	
ambtenaren

Als	
percentage	

(n=87)

Proces-verbaal omkoping

•  alleen wegens omkoping

•  omkoping en ander feit

53

                      21

                      32

61%

                    24%

                   37%

Proces-verbaal alleen wegens ander feit 16 18%

Geen proces-verbaal 14 16%

Onderzoek niet afgerond 4 5%

Totalen 87 100%

Alles bijeen is het onderzoek naar 69 van de 87 ambtenaren 
afgesloten met een proces-verbaal vanwege een strafbaar feit 
(79%), van wie dus 53 (61%) wegens omkoping.

4  Omkoping van ambtenaren: een van de delicten genoemd in de 
artikelen 362 tot en met 364 (ambtenaren) of 177-178 (externe belang-
hebbenden bij overheidsoptreden) van het Wetboek van Strafrecht. 
Omkopingsvoorvallen zijn voor dit onderzoek niet bijeengezocht door 
melding- en onderzoeksregistraties te doorlopen op deze artikelen, 
maar door meldingen en onderzoeken inhoudelijk te beoordelen op 
aanwezigheid van elementen uit de hier opgenomen delictsomschrij-
vingen. Hiervoor is gekozen omdat de Rijksrecherche uit ervaring weet 
dat veel meldingen met aanwijzingen voor omkoping niet onder deze 
noemer worden geregistreerd en/of onderzocht.
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Rijksrechercheonderzoeken	externe	belanghebbenden
De Rijksrecherche deed het onderzoek naar 72 van de 94 externe 
belanghebbenden. Tegen vijf van deze 72 liep het onderzoek 
tijdens de gegevensverzameling nog. Tegen 33 belanghebbenden 
is proces-verbaal opgemaakt, bij 28 wegens omkoping van 
een ambtenaar. Tegen vijf externe belanghebbenden is alleen 
wegens andere feiten dan omkoping proces-verbaal opgemaakt, 
vooral wegens valsheid in geschrift.

Onderzoeken	FIOD-ECD	en	SIOD	naar	externe	
belanghebbenden
De FIOD-ECD en de SIOD onderzochten de overige  
22 externe belanghebbenden. Tegen zeventien van hen (77%) is 
proces-verbaal opgesteld. Bij tien van deze zeventien externe 
belanghebbenden gaat het om omkoping.
Bij acht externe belanghebbenden is naast omkoping sprake 
van andere feiten. Tegen zeven is alleen wegens andere strafbare 
feiten dan omkoping proces-verbaal opgemaakt.

4.	Interviews

Na het dossieronderzoek zijn 28 materiedeskundigen 
geïnterviewd die inzichten ontlenen aan informatie van buiten 
het strafrechtelijke domein. Hiervoor is een lijst met open, 
aan uitkomsten van het dossieronderzoek ontleende vragen 
gebruikt.10

Tabel 4 - Verdeling deskundigen over sector en gesprekken

Sector	geïnterviewden Aantal	geïnterviewden

Publiek 15

Privaat 9

Onderwijs en wetenschap 4

Totalen 28

10  Zie voor de lijst van geïnterviewden: bijlage I.

3.2.	Dossiers	-	externe	belanghebbenden

De onderzoeken zijn gericht op 94 externe belanghebbenden. 
De uitkomsten zijn weergegeven in tabel 3.

Tabel 3 - afdoening per externe belanghebbenden van de  
73 onderzoeken Rijksrecherche, FIOD-ECD en SIOD

Afdoening	onderzoek
Aantal	externe

belang-	
hebbenden

Als	
percentage	

(n=94)

Proces-verbaal omkoping

•  alleen wegens omkoping

•  omkoping en ander feit

38

                         23

                        15

40%

                  24%

                 16%

Proces-verbaal alleen wegens ander feit 12 13%

Geen proces-verbaal 39 41%

Onderzoek nog niet afgerond 5 5%

Totalen7 94 99%

Het onderzoek naar vijftig van de 94 externe belanghebbenden7 
is afgesloten met een proces-verbaal vanwege een strafbaar  
feit (53%).8

Dat het onderzoek naar 39 van de onderzochte 94 externe 
belanghebbenden (41%) is afgesloten zonder proces-verbaal van 
een strafbaar feit, kan duiden op minder nadruk op de rol van 
externe belanghebbenden in de onderzoeken. Het onderzoek 
naar ambtenaren is duidelijk minder vaak afgesloten zonder 
proces-verbaal wegens een strafbaar feit (16%).

Hierbij past wel als kanttekening dat omkoping van 
ambtenaren soms aan het licht komt doordat een andere 
opsporingsdienst onderzoek doet naar andere strafbare 
feiten en in dat onderzoek stuit op aanwijzingen voor 
omkoping door ‘hun’ verdachte. Zij melden dit dan aan de 
Rijksrecherche, die het onderzoek richt op de ambtenaar. 
De meldende opsporingsdienst zet het onderzoek naar 
‘hun’ verdachte voort met bijbehorende processen-verbaal.9

7  De uitkomst van de kolom ‘Als percentage’ telt niet op tot 100% 
wegens afrondingsverschillen. 
8  Proces-verbaal wegens omkoping (38) + Proces-verbaal alleen wegens 
ander feit (12) = 50. 
9  Dat de Rijksrecherche wordt gezien als een opsporingsdienst die zich 
primair op ambtenaren richt, komt ook naar voren in de memorie van 
toelichting van het ontwerp van een nieuwe politiewet: ‘De Rijks- 
recherche voorziet in de behoefte aan een opsporingsinstantie die een 
onafhankelijk, vertrouwelijk en onpartijdig onderzoek kan instellen  
naar vermeend strafbaar gedrag binnen de overheid’ [cursivering 
auteur] – Memorie van toelichting Politiewet, p. 26. De Rijksrecherche 
doet jaarlijks wel minimaal één onderzoek waarbij niet de omgekochte 
ambtenaar, maar de externe belanghebbende uitgangspunt is. Deze 
aanpak is in het zogeheten Cleveland-onderzoek gevolgd. Hierin is één 
extern belanghebbend bedrijf in verband gebracht met de omkoping 
van ambtenaren van meerdere overheden.
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Deel II – Bevindingen

die zijn aangesteld om een publieke taak te verrichten en 
daarbij onder controle en toezicht van de overheid staan. 
Dit betreft dus ook bestuurders en vertegenwoordigers. 
Hieronder kunnen ook medewerkers van zogeheten 
publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) vallen, of 
andere ‘op afstand’ geplaatste instanties. Ook zelfstandigen 
zoals notarissen kunnen onder omstandigheden als 
ambtenaar worden gezien.12

1.2.	Ambtenaren	niet	evenredig	verdeeld	tussen	
overheidssectoren

Ambtenaren in de meldingen en onderzoeken zijn niet 
evenredig verdeeld tussen overheidssectoren. Van de 
rijksambtenaren komt in de meldingen jaarlijks gemiddeld 
bijna één op 4.000 voor. In onderzoeken is dat circa één op 
14.000. Voor gemeenteambtenaren is de verhouding in de 
meldingen één op ruim 10.000 ambtenaren en in onderzoeken 
één op bijna 24.000. Er zijn naar verhouding dus meer rijks- 
dan gemeenteambtenaren in de gebruikte meldingen en 
onderzoeken.

Uit de sectoren provincies, rechterlijke macht en 
waterschappen samen komt in meldingen gemiddeld op 
jaarbasis circa één op bijna 34.000 ambtenaren voor, in 
onderzoeken één op 67.500. De onderzoeken naar ambtenaren in 
deze verzamelcategorie zijn bovendien op provincieambtenaren 
gericht: er is geen onderzoek bij naar functionarissen van 
waterschappen of de rechterlijke macht.13

12  ‘Het begrip ambtenaar in de zin van de artikelen 362 en 363 Wetboek 
van Strafrecht moet op grond van de wetsgeschiedenis van dat artikel 
autonoom worden uitgelegd. Dat wil zeggen dat het ambtenarenbegrip 
uit andere wetten, zoals uit de Ambtenarenwet, niet doorslaggevend 
is, en slechts in beperkte mate richtinggevend is voor het begrip 
ambtenaar in de artikelen 362 en 263 Wetboek van Strafrecht, omdat 
het doel van die andere wetten afwijkt van dat van dat artikel. Voorts 
moet de autonome uitleg gegeven worden tegen de achtergrond van het 
relatief recente fenomeen van het privatiseren van overheidstaken, een 
fenomeen dat bij de totstandkoming van de strafbepaling niet aan de 
orde is gekomen bij de parlementaire behandeling. In het licht van het 
voorafgaande oordeelt het hof een uitleg van het begrip ambtenaar in de 
zin van de artikelen 362 en 363 Wetboek van Strafrecht naar het doel van 
die strafbepaling als doorslaggevend. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat 
het doel van de artikelen 362 en 363 Wetboek van Strafrecht is gelegen in 
het tegengaan van elke vorm van corruptie van het ambtenarenapparaat 
en het bevorderen van een integer overheidshandelen. Gezien dit doel 
moeten geen al te hoge eisen worden gesteld aan het begrip ambtenaar 
in de zin van de artikelen 362 en 363 Wetboek van Strafrecht.’ (Uitspraak 
gerechtshof  ’s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor strafzaken 
d.d. 12 oktober 2007, parketnummer 20-001888-06, LJN BB 5554).
13  Zie voor een meer gedetailleerd overzicht van aantallen ambtenaren 
in overheidssectoren en verhoudingen de tabellen 8 en 9 in bijlage II.

Dit tweede deel behandelt de bevindingen van het onderzoek. 
Die zijn kort in blauwe tekst weergegeven. Daaronder  
worden de uitkomsten van het onderzoek nader 
besproken, volgens de nummering van de bevindingen. 
Achtergrondinformatie en voorbeelden zijn aangegeven  
in een lichtblauw vlak.

1.	Algemeen	–	aantallen,	sectoren	en	werkvelden

1.1  In vergelijking met de totale omvang van het 
ambtenarenapparaat van de civiele openbare sector is 
het aantal ambtenaren in meldingen en onderzoeken van 
Rijksrecherche, FIOD-ECD en SIOD klein.

1.2  Meldingen en onderzoeken zijn niet evenredig verdeeld 
tussen overheidssectoren als rijk, provincies, gemeenten  
en waterschappen.

1.3  Voorgaande bevindingen duiden er niet op dat omkoping 
van ambtenaren binnen de openbare sector in Nederland 
wijdverbreid is.

1.4 Meldingen zijn ongelijk over werkvelden verdeeld.

1.5  Meer dan de helft van het Rijksrechercheonderzoek speelt 
op het werkveld ‘bouw en onroerend goed’.

1.1.	Weinig	meldingen	en	onderzoeken	
vergeleken	met	omvang	ambtenarenapparaat	

In de 221 meldingen van Rijksrecherche, FIOD-ECD en SIOD 
komen 265 ambtenaren voor. Tegen 87 van hen is nader 
onderzoek ingesteld. In de civiele openbare sector waren in 
de onderzochte jaren conservatief geschat ongeveer 334.000 
ambtenaren werkzaam.11 Jaarlijks komt dan ongeveer één op de 
19.000 ambtenaren voor in onderzoeken, in meldingen één op 
ruim 6.000.

Onder ‘ambtenaren binnen de openbare sector’ vallen 
hier alle voor Nederlandse overheden werkzame 
functionarissen, voor zover niet belast met opsporing 
of vervolging van strafbare feiten, strafrechtspraak 
of militaire activiteiten. Het gaat niet alleen om 
functionarissen die arbeidsrechtelijk ambtenaar zijn.  
Het onderzoek richt zich op alle functionarissen voor zover 

11  Het aantal ambtenaren in de civiele delen van de openbare sector 
waarop het onderzoek is gericht, loopt uiteen afhankelijk van de geraad-
pleegde bron. Het hier gebruikte cijfer van 334.000 is ontleend aan de 
Trendnota Arbeidszaken Overheid 2006. Als andere door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepresenteerde cijfers 
worden gevolgd, zijn het er ongeveer 485.000. Dit cijfer is af te leiden uit 
InOverheid.nl d.d. 11 januari 2010, als daar politieambtenaren, militairen 
en leraren die niet in overheidsdienst zijn, worden afgetrokken.
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Ambtenaren	in	hybride	organisaties	en/of	afwijkende	
arbeidsrechtelijke	status
Van de ambtenaren in meldingen en onderzoeken zijn 
er achtereenvolgens twaalf en vier vanuit strafrechtelijk 
perspectief ambtenaar, maar arbeidsrechtelijk niet. Zij kunnen 
niet zomaar in een van de hiervoor benoemde sectoren worden 
ingedeeld.16 Het gaat – in onderzoeken – om medewerkers 
in dienst van publiek-private samenwerkingsverbanden 
(PPS) en om een ingehuurde kracht. In de meldingen komen 
meer functionarissen uit de private sector voor die binnen 
overheidsorganisaties werkzaam zijn (interim-managers, 
consultants, ICT-specialisten). Ook zijn er enkele zelfstandige 
ondernemers bij die een publieke taak uitvoeren (notarissen, 
een deurwaarder).

Met de hiervoor besproken bij dit onderzoek betrokken 
categorieën ambtenaren hoeven niet alle functionarissen te 
zijn genoemd die, als zij worden omgekocht, de integriteit 
van het functioneren van de Nederlandse overheid in 
gevaar kunnen brengen. Internationale organisaties 
(Europese Unie, Verenigde Naties) met supranationale 
bevoegdheden kunnen ook invloed hebben op Nederlands 
overheidsoptreden. Bepaalde regels die door de EU 
worden uitgevaardigd en daar worden opgesteld, dienen 
bijvoorbeeld door de lidstaten te worden geïmplementeerd 
of te worden omgezet in nationale regelgeving. Een ander 
voorbeeld van een functionaris die buiten de jurisdictie 
van Nederland valt maar die wel invloed kan hebben op 
Nederlands overheidsoptreden, is een ambtenaar van 
een andere staat die tegen betaling onjuiste verklaringen 
verstrekt op basis waarvan een Nederlandse overheid een 
vergunning moet verlenen. 

Ook zijn er functionarissen die publiek geld beheren of 
besteden, of die overheden kunnen confronteren met 
dusdanig grote aansprakelijkheden dat zij financieel 
uit balans raken. Waar zulke functionarissen niet onder 
verantwoordelijkheid van een overheid werken, vallen zij 
buiten het strafrechtelijke ambtenarenbegrip en daarmee 
buiten dit onderzoek. Zij kunnen de integriteit van het 
functioneren van de overheid wel in gevaar brengen zodat 
eventuele omkoping of andere misstanden binnen deze 
groep ook risico’s met zich meebrengen voor de integriteit 
van het publieke domein.

16  De Rijksrecherche weet niet hoeveel functionarissen binnen deze 
zeer uiteenlopend samengestelde en moeilijk af te bakenen groep  
vallen. Daarom kan zij ook de omvang van hun aandeel in meldingen en 
onderzoeken niet vergelijken met de totale omvang van deze groep.

Gemeenten	en	waterschappen	gevoeliger?
Twee derde van de geïnterviewden schat in dat niet alle 
overheidssectoren even kwetsbaar zijn voor omkoping van 
hun ambtenaren. De invulling van die verschillen wijkt af van 
de verdeling over overheidssectoren die naar voren komt uit 
het dossieronderzoek. Bijna de helft van de geïnterviewden 
noemt gemeenten en waterschappen als gevoeliger. Dit vooral 
door een kleinere afstand tussen ambtenaren en externe 
belanghebbenden, het in vergelijking met andere sectoren vaker 
doen van aanbestedingen en gunnen van werk waarin veel geld 
omgaat en (vooral bij kleinere organisaties) een beperkte kring 
van functionarissen waartussen kennis, verantwoordelijkheid 
en bevoegdheid worden gedeeld. Uit de interviews komt 
niet als beeld naar voren dat waterschappen meer aandacht 
hebben voor omkopingsrisico’s dan andere sectoren. Wel 
geven de interviews aanwijzingen dat de aangifteplicht van 
ambtsmisdrijven er niet breed bekend is.

Provincies	en	rijk
Provincies en het rijk worden in vergelijking met gemeenten en 
waterschappen minder vaak als kwetsbaar genoemd, namelijk 
door één op de acht geïnterviewden. Provincies vooral omdat 
zij minder bevoegdheden hebben die kwetsbaar kunnen zijn 
voor omkoping en omdat zij als bestuurslaag minder zichtbaar 
zijn voor externe belanghebbenden. Het rijk door grotere 
afstand met belanghebbenden, meer aandacht voor integriteit 
en professioneel werken en doordat er minder uitvoerende 
activiteiten worden verricht.

Dat rijksambtenaren naar verhouding het meeste voorkomen 
in de meldingen en onderzoeken, wijkt hiervan af, ofschoon 
de nadruk in meldingen en onderzoeken op uitvoerende 
rijksambtenaren wel weer in het door geïnterviewden 
geschetste beeld past dat uitvoerende taken riskanter zijn. 
Wellicht is de aandacht voor omkoping, de kans op detectie 
en/of de aangiftebereidheid bij het rijk groter dan in andere 
overheidssectoren.14 In interviews komt meermalen naar voren 
dat het gevangeniswezen kwetsbaar is. Hier werken bijna alleen 
rijksambtenaren en dit werkveld komt ook veel voor in de 
Rijksrecherchemeldingen over rijksambtenaren.15 

14  De Algemene Rekenkamer constateert in het onderzoek Stand van 
Zaken integriteitszorg uit 2010 voor het rijk een verbetering in de aandacht 
voor integriteitsvraagstukken. Weliswaar blijkt uit dit onderzoek dat in 
alle ministeries is voorzien in het doen van aangifte van geconstateerde 
strafbare feiten, maar dat in aspecten van het voortraject van controle, 
detectie en registratie van meldingen en inbreuken soms niet of slechts 
deels is voorzien. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat niet alle 
ministeries sinds het vorige onderzoek in 2004 de gewenste vorderingen 
hebben gemaakt bij het verder verbeteren van de integriteitszorg.
15  Meer over werkvelden in paragraaf 1.4. Het gevangeniswezen telt 
overigens veel werknemers: in 2007 had de Dienst Justitiële Inrichtingen 
(DJI) meer dan 19.000 mensen in dienst (www.dji.nl). 
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Een geïnterviewde uit de publieke sector kent de 
aangifteplicht en het absolute karakter daarvan. Hij 
vermeldt er toch niet altijd gevolg aan te zullen geven: 
strafontslag voor de betrokken ambtenaar kan vanuit een 
oogpunt van proportionaliteit genoeg zijn en bovendien 
is het onzeker of aangifte wel leidt tot onderzoek en/of 
vervolging.
Vanuit de Rijksrecherche worden hier kanttekeningen 
bij geplaatst. Afzien van aangifte is bij verdenking van 
een ambtsmisdrijf strijdig met de wet en een vorm 
van plichtsverzuim. Uit oogpunt van preventie en/of 
waarheidsvinding is het bovendien niet zonder risico. 
Ten eerste kan de ontslagen ambtenaar bij een volgende 
sollicitatie een verklaring van goed gedrag overleggen: er 
is geen veroordeling. De Rijksrecherche kent voorbeelden 
van ambtenaren die na strafontslag bij een overheidsdienst 
hun praktijken bij een ander overheidsorgaan voortzetten. 
Ten tweede heeft de overheidsinstantie weinig te vertellen 
over de omkoper: ook die kan soms gewoon doorgaan met 
omkopen en het eerder verkregen voordeel behouden. Ten 
derde komen met strafrechtelijk onderzoek bevoegdheden 
en methoden beschikbaar die andere onderzoekers niet 
hebben. Daarmee kunnen feiten en verbanden worden 
gevonden die anders onbekend blijven en kan een eventuele 
verdere verspreiding van omkoping zichtbaar worden. 
Voortgaande aantasting van de organisatie kan dan worden 
gestopt. Een strafzaak is tenslotte niet aangenaam voor 
dader en organisatie. Hij kan echter wel als prikkel dienen 
om nog eens goed naar (de bewustwording van) risico’s te 
kijken en hierop actie te ondernemen. De Rijksrecherche 
kan hieraan bijdragen door in het verlengde van een 
onderzoek bestuurlijk advies te verlenen.
Overigens wordt volgens de richtlijnen van het Openbaar 
Ministerie bij omkopingszaken van ambtenaren rekening 
gehouden met andere negatieve consequenties voor de 
verdachte.20 Ook rechters houden hiermee bij de bepaling 
van de strafmaat rekening.

1.4.	Werkvelden	-	meldingen

Van 171 Rijksrecherchemeldingen is het werkveld duidelijk. 
Ruim driekwart van die meldingen betreft de volgende vier 
werkvelden. 
•  Bouw en onroerend goed (49 meldingen)
•  Gevangeniswezen (37 meldingen)
•  Grensbewaking (25 meldingen)
•   Toelating, verblijf en naturalisatie van vreemdelingen 

(21 meldingen)

20  Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in 
Nederland 2007A004.

1.3.	Weinig	meldingen	en	onderzoeken,	dus	
weinig	omkoping?

Dat er weinig meldingen en onderzoeken wegens omkoping 
van ambtenaren zijn, zegt niet dat omkoping binnen de 
Nederlandse openbare sector bijna niet voorkomt. Het 
is immers niet waarschijnlijk dat alle voorvallen bij de 
Rijksrecherche, FIOD-ECD of SIOD bekend zijn.17

Als de bevindingen uit paragraaf 1.2 representatief 
zouden zijn voor kwetsbaarheid voor omkoping, zijn 
rijksambtenaren het meest gevoelig voor omkoping, 
gevolgd door gemeenteambtenaren. Ambtenaren van 
waterschappen en de rechterlijke macht zijn dan (zo 
goed als) ongevoelig voor omkoping. De geconstateerde 
verschillen kunnen echter ook met andere factoren te 
maken hebben. Kwetsbare activiteiten kunnen ongelijk 
over sectoren zijn verdeeld. Sectoren kunnen ook 
verschillen in de mate waarop men alert is op omkoping. 
Dan kan het zowel gaan om preventie (controle, 
bewustwording) als detectie als het toch misgaat. Een 
meer alerte houding kan leiden tot meer meldingen – zeker 
als de aangifteplicht wordt gevolgd. Dan lijkt een alerte 
organisatie of sector gevoeliger dan sectoren waarin geen 
of minder aandacht wordt besteed aan het voorkomen of 
melden van omkoping. Dit verschijnsel staat bekend als de 
integriteitsparadox.18

Eerder onderzoek toont niet aan dat omkoping van ambtenaren 
in Nederland wijdverbreid is. Anderzijds is wel bekend dat lang 
niet alle ambtscriminaliteit wordt gemeld en dat de meldplicht 
van ambtsmisdrijven niet bij alle ambtenaren bekend is.19 
Twee derde van de geïnterviewden vermeldt omkoping 
van Nederlandse ambtenaren niet als een wijdverbreid 
verschijnsel te zien. Tegelijkertijd stelt meer dan de helft van 
de geïnterviewden dat er te weinig aandacht voor is, of dat 
aandacht verkeerd gericht is. De nadruk ligt dan te veel op 
inperking van de ruimte voor ambtenaren en het optuigen van 
procedures, en minder op goed omgaan met beslisruimte en 
het bevorderen van het ambtelijke bewustzijn. Ook komt uit de 
gesprekken naar voren dat de aangifteplicht van omkoping voor 
ambtenaren niet altijd wordt gevolgd.

17  Zie deel I, paragraaf 1.
18  Huberts en Neelen, Corruptie in het Nederlands openbaar bestuur: 
omvang, aard en afdoening, Amsterdam: Boom Lemma uitgevers; 2005.
19  Zie onder meer Huberts en Neelen, Corruptie in het Nederlands open-
baar bestuur: omvang, aard en afdoening. Over de aangifteplicht schreven 
De Vries Robbé e.a., Ambtscriminaliteit aangeven? Een onderzoek naar het 
opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 
162 Sv misdrijven. Voor meer achtergronden over bevorderende en rem-
mende factoren om integriteitschendingen te melden zie ook De Graaf, 
Wat valt er over melden te melden.
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Het werkveld ‘bouw en onroerend goed’ komt niet terug 
in de veertien onderzoeken van FIOD-ECD en SIOD. Bijna 
alle onderzoeken hier zijn gericht op ‘heffen en innen van 
belastingen’ en ‘grensbewaking’.

2.	Markt	voor	omkoping	van	ambtenaren

Als omkoping van ambtenaren een middel is om overheden 
te beïnvloeden, is omkoping geen geïsoleerd fenomeen. 
De markt voor omkoping van ambtenaren is dan een 
deelmarkt van de markt voor invloed op overheidsoptreden. 
Ontwikkelingen in andere deelmarkten hebben dan invloed 
op omkoping van ambtenaren en andersom.

Omkoping van een ambtenaar is een (illegale) manier om 
persoonlijk voordeel voor de ambtenaar te ruilen tegen invloed 
op overheidsoptreden ten gunste van externe belanghebbenden. 
De (denkbeeldige) ruilplaats is dan de markt voor omkoping van 
ambtenaren. Ambtenaren en externe belanghebbenden kunnen 
hier optreden als marktpartijen. Zij moeten in beginsel:
•	  bereid zijn te kiezen voor het middel omkoping (persoonlijke 

kenmerken)
•   beschikking hebben over het door de andere partij gewenste 

voordeel (kenmerken functie)
•   kans of gelegenheid hebben omkoping uit te voeren 

(kenmerken organisatie)23

23  Strafrechtelijk hoeft aan deze laatste voorwaarde niet te worden 
voldaan omdat ook het aanbod van omkoping als omkoping wordt 
gezien en strafbaar is gesteld. Zo bezien is voldoende dat een partij  
de overtuiging heeft dat de ander het gewenste daadwerkelijk  
kan bieden.

Andere werkvelden die regelmatig in Rijksrecherchemeldingen 
voorkomen, zijn ‘heffen en innen van belastingen’ (negen 
meldingen) en ‘bepalen van rijvaardigheid c.q. het  
uitgeven van rijbewijzen’ (acht meldingen). ‘Toezicht op en 
regulering van de horeca’ (vier), ‘proces van democratische 
besluitvorming’ (drie), ‘milieubescherming’ (twee), ‘ICT’ (twee) 
en ‘subsidieverlening’ (twee) zijn ook meer dan eens binnen  
de Rijksrecherchemeldingen voorkomende werkvelden.21 
De werkvelden waarop de overige negen van de 171 meldingen 
spelen, komen slechts eenmaal voor binnen de meldingen van 
de Rijksrecherche.
Van de regelmatig in Rijksrecherchemeldingen voorkomende 
werkvelden, komen ‘heffen en innen van belastingen’ (12 keer) 
en ‘grensbewaking’ (tweemaal) ook bij de FIOD-ECD en de SIOD 
meer dan eens voor. Dat deze werkvelden vooral bij de FIOD-
ECD domineren, vloeit voort uit het specifiek afgebakende 
werkterrein van deze bijzondere opsporingsdienst.

1.5.	Werkvelden	-	onderzoeken

Van de 59 onderzoeken van de Rijksrecherche spelen er 34 
(58%) op het werkveld ‘bouw en onroerend goed’. Van die 34 
onderzoeken zijn er 27 gericht op gemeenteambtenaren. De 
inzetcriteria van de Rijksrecherche voorzien niet in specifieke 
inzet op dit werkveld of op bepaalde overheidssectoren. 
De sector ‘bouw en onroerend goed’ is dus ofwel bijzonder 
kwetsbaar voor omkoping, of staat in het bijzonder in de 
belangstelling van de Rijksrecherche. Ook is mogelijk dat 
door eerdere bouwfraudezaken ook buiten de Rijksrecherche 
extra aandacht voor deze sector bestaat zodat er meer wordt 
gedetecteerd en/of gemeld.

Meldingen bij de Rijksrecherche op de werkvelden 
‘gevangeniswezen’ en ‘toelating, verblijf en naturalisatie van 
vreemdelingen’ zijn minder vaak onderzocht. Meldingen over 
‘grensbewaking’ heeft de Rijksrecherche helemaal niet nader 
onderzocht; zij is hier niet op aangestuurd.22 Mogelijk speelt 
hier mee dat deze meldingen zelden hoge(re) ambtenaren 
betreffen en dat ook andere opsporingsdiensten hier met 
voldoende distantie onderzoek kunnen doen. Zo kan omkoping 
op het werkveld ‘grensbewaking’ ook worden uitgevoerd door 
de Koninklijke Marechaussee (Schiphol), de Zeehavenpolitie 
(haven Rotterdam) en de FIOD-ECD (douane, zie de volgende 
alinea).

21  Zie voor een meer gedetailleerd overzicht van de werkvelden in 
meldingen bijlage III - verdeling van meldingen en onderzoeken over 
werkvelden.
22  Of een melding door de Rijksrecherche in onderzoek wordt genomen, 
wordt beslist door de coördinatiecommissie Rijksrecherche (CCR). Zij 
bestaat uit een lid van het college van procureurs-generaal, de landelijk 
coördinerend Rijksrechercheofficier van justitie van het landelijk parket 
en de directeur van de Rijksrecherche.
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Er zijn meer kenmerken die hierbij een rol kunnen 
spelen dan die welke hieronder worden besproken.  
Strafrechtelijk onderzoek is gericht op de vaststelling 
van feitelijkheden en slechts in het verlengde daarvan op 
kenmerken van personen, functies of organisaties en het 
zoeken daarbinnen naar verklaringen voor het onderzochte 
gedrag. Daardoor bevat de verslaglegging van onderzoeken 
veelal geen analyse van andere zaken dan die welke voor het 
vaststellen van feiten noodzakelijk zijn.

De indeling van deze paragraaf over ambtenaren volgt de aan 
het begin van paragraaf 2 bij de beschrijving van de markt 
genoemde aspecten: persoonlijke bereidheid, functionele 
beschikbaarheid en organisatorische gelegenheid.

3.1.		Persoonlijke	kenmerken	ambtenaren

3.1.1  Persoonlijke contacten en nevenfuncties kunnen 
ambtenaren voor loyaliteitsdilemma’s stellen.

3.1.2  Allochtone afkomst speelt in de dossiers geen rol van 
betekenis.

3.1.3  De onderzochte ambtenaren zijn ongelijk over Nederland 
verdeeld.

3.1.4  In een aantal onderzoeken is verband tussen 
geldproblemen bij ambtenaren en ambtsmisbruik.

3.1.5  Ongeveer 80% van de ambtenaren in Rijksrecherche- 
onderzoeken zijn mannen ouder dan 50, vooral binnen 
het werkveld ‘bouw en onroerend goed’. Ambtenaren in 
onderzoeken van FIOD-ECD en SIOD zijn duidelijk jonger 
en er zijn meer vrouwen onder.

Figuur 1  - De markt voor omkoping van ambtenaren

In de volgende paragrafen worden de marktpartijen voor 
omkoping nader besproken: in paragraaf 3 de ambtenaren, in 
paragraaf 4 de externe belanghebbenden, en in paragraaf 5 de 
werking van de markt. Hier worden ook een paar onderzoeken 
nader uitgelicht.

De omkopingsmarkt van ambtenaren is te zien als een 
van de markten voor invloed op overheidsoptreden. 
Beïnvloeding kan ook op andere manieren plaatsvinden. 
Verkiezingen, inzet van persoonlijke netwerken, 
gerechtelijke procedures en publicatie van onderzoek 
zijn legale voorbeelden van beïnvloeding. Er zijn ook 
illegale beïnvloedingsalternatieven voor omkoping, zoals 
afpersing of chantage van ambtenaren, (dreigen met) 
agressie of geweld of valsheid in geschrift. Ontwikkelingen 
op aanverwante beïnvloedingsmarkten kunnen effect 
hebben op de omkopingsmarkt van ambtenaren. Zijn 
of komen er legale, minder riskante of goedkopere 
beïnvloedingmechanismen beschikbaar als alternatief 
voor omkoping, of verdwijnen deze juist? Hoe transparant 
verloopt beïnvloeding en (dus) de werking van de 
beïnvloedingsmarkt c.q. hoe wordt hierop gereageerd als 
bekend zou zijn hoe alternatieve vormen van beïnvloeding 
werken? Hoe verhoudt beïnvloeding via persoonlijke 
netwerken zich met de mate waarin omkoping voorkomt 
en de vorm die ze aanneemt? Zo bezien is omkoping van 
ambtenaren geen zelfstandig te beschouwen fenomeen.

3.	Ambtenaren

In de dossiers komt een aantal kenmerken voor van ambtenaren 
en hun omgeving. Door de beperkte opzet van dit onderzoek en 
het betrekkelijk kleine aantal hiervoor gebruikte onderzoeken, 
kan hier niet worden gesteld dat ambtenaren met deze 
kenmerken per definitie omkopingsgevoeliger zijn.

Markt voor omkoping (5)

Ambtenaar (3) Externe belanghebbende (4)

Aanbod: Persoonlijk voordeelAanbod: Invloed op overheid

Vraag: Persoonlijk voordeel Vraag: Invloed op overheid

Rijksrecherche 2010
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ambtelijke of politieke besluitvorming in Nederland, en daarbij 
ook gebruikmaken van in Nederland verblijvende migranten.24

3.1.3.	Onderzochte	ambtenaren	ongelijk	verdeeld		
over	Nederland	

Ongeveer de helft van de rijksambtenaren uit de 
Rijksrechercheonderzoeken woont in of bij de steden Den 
Haag of Utrecht. Als echter rekening wordt gehouden met de 
woonplaats van alle rijksambtenaren, blijkt dat relatief veel 
rijksambtenaren uit Rijksrechercheonderzoeken in Limburg 
en Utrecht wonen. Van de gemeenteambtenaren wonen er naar 
verhouding veel in Limburg. In Zuid-Holland, Noord-Brabant, 
de noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen 
wonen relatief weinig ambtenaren uit onderzoeken. Geen van 
hen woont in Zeeland.
Ambtenaren uit onderzoeken van FIOD-ECD en SIOD wonen 
vooral in Noord-Holland en Limburg.

Aan geïnterviewden is gevraagd of zij geografische verschillen 
zien in de gevoeligheid voor omkoping. Dit levert een verdeeld 
beeld op. Ruim één op de drie geïnterviewden ziet geografische 
verschillen. Zij noemen vooral Limburg en Noord-Brabant 
gevoeliger. Meer incidenteel worden ook de Achterhoek, 
Drenthe en hechte lokale samenlevingsverbanden in vooral 
Noord-Holland genoemd. Geografische verschillen worden 
ook gezien tussen grootstedelijk gebied – kwetsbaar wegens 
grote economische belangen – en landelijk gebied waar een 
hechter lokaal samenlevingsverband en directe banden tussen 
ambtenaren en burgers risico’s opleveren.
Een derde ziet geen geografisch verschil en ziet kwetsbaarheid 
voor omkoping meer in zaken als opgedragen taken, riskante 
werkvelden, de organisatiecultuur en/of de al dan niet alerte 
houding van ambtenaren. Ook geïnterviewden die wel 
geografische verschillen zien, noemen dit soort aspecten 
overigens als factoren die ambtenaren meer of minder 
kwetsbaar kunnen maken.

3.1.4.	Geldproblemen?

In tien onderzoeken van Rijksrecherche, FIOD-ECD en FIOD is 
verband aangetroffen tussen omkoping en geldproblemen van 
een ambtenaar. Het gaat onder meer om financiële gevolgen van 
gok- of drugverslaving.

3.1.5.	Omkoping	zaak	van	oudere	mannen?

Bijna alle door de Rijksrecherche onderzochte ambtenaren 
zijn mannen. Vier op de vijf van de ambtenaren uit 
Rijksrechercheonderzoeken zijn ouder dan 50 jaar. Deze 
uitkomst wordt versterkt door het grote aantal onderzoeken 
op het werkveld ‘bouw en onroerend goed’. Hierbij zijn vooral 

24  Jaarverslag AIVD 2007; 2008.

3.1.1	Persoonlijke	contacten	en	nevenfuncties,	
loyaliteitsdilemma’s

Persoonlijke	relaties
In twaalf onderzoeken is verband gevonden tussen relaties 
die ambtenaren in de persoonlijke sfeer onderhouden en het 
onderzoek naar omkoping. Het gaat om zaken als langjarige en 
intensieve vriendschappen, banden met vroegere werkgevers 
en het behartigen van zakelijke belangen van derden door een 
ambtenaar, die op een gegeven ogenblik hebben bijgedragen 
aan het ontstaan van ambtsmisbruik.

Nevenactiviteiten
Binnen het werkveld ‘bouw en onroerend goed’ hebben 
nevenwerkzaamheden tot loyaliteitsconflicten geleid bij zes 
onderzochte ambtenaren. Het gaat dan om onderzoeken waarbij 
de ambtenaar een eigen adviesbureau inschakelt voor het 
uitvoeren van een gemeentelijke opdracht en onderzoeken naar 
ambtenaren die zowel in overheidsdienst zijn, als in dienst bij 
een externe belanghebbende.

Interviews
Alle geïnterviewden zien potentiële risico’s in persoonlijke 
relaties en nevenactiviteiten van ambtenaren. Dit 
vanwege belangenverstrengeling en daarmee gepaard 
gaande loyaliteitsconflicten. Dat stelt zware eisen aan 
de professionaliteit van de ambtenaar en de externe 
belanghebbenden.
Tegelijkertijd wijzen geïnterviewden erop dat nevenactiviteiten 
en persoonlijke relaties ook belangrijk kunnen zijn voor het 
ambtelijk functioneren. Het kan bijdragen aan draagvlak en 
het creëren van vertrouwen dat nodig is voor zakelijk verkeer. 
Informele nevenactiviteiten, zoals een actief verenigingsleven, 
en privérelaties, worden soms riskanter bevonden dan 
formele nevenfuncties. Des te meer als ambtenaren samen 
met externe belanghebbenden deelnemen aan hechtere 
samenlevingsverbanden.
Geïnterviewden uit de publieke sector zien het melden van 
bepaalde nevenfuncties als tegenhanger van risico’s. In hoeverre 
bestuurders en leden van vertegenwoordigende organen 
hun nevenactiviteiten altijd (moeten) melden, geven deze 
geïnterviewden minder duidelijk aan.

3.1.2.	Allochtone	afkomst	speelt	geen	rol	in	dossiers

Allochtone afkomst speelt binnen de gebruikte meldingen 
en onderzoeken geen rol van betekenis. Dit geldt vooral bij de 
Rijksrecherche. Dit wijkt af van de zienswijze van ruim de helft 
van de geïnterviewden. Zij spreken hier van kwetsbaarheid 
door groepsdruk vanuit de sociale omgeving. De Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beschikt over 
aanwijzingen dat vreemde mogendheden invloed zoeken op 
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3.2.2  Ambtenaren in Rijksrechercheonderzoeken hebben 
vooral taken op het gebied van ‘deelname aan het 
economische verkeer’, ‘toezicht en handhaving’ en ‘beleid- 
en normstelling’. Het onderzoek richt zich meestal op 
‘deelname aan het economische verkeer’ en ‘toezicht en 
handhaving’.

3.2.3  Bijna alle door de Rijksrecherche onderzochte ambtenaren 
onderhouden functioneel contact met externe 
belanghebbenden. In interviews worden vooral een-op-
eencontacten riskant genoemd. Hierbij wordt gewezen 
op onduidelijke en fluïde grenzen tussen netwerken, 
relatiebeheer en omkoping.

3.2.1.	Hogere	gemeenteambtenaren,	uitvoerende	
rijksambtenaren	in	meldingen	en	onderzoeken

Meldingen
Gemeenteambtenaren hebben in de meldingen van de 
Rijksrecherche meestal hogere posities dan de rijksambtenaren. 
Zij zijn vaker beslissingsbevoegd, ambtelijk leidinggevend, 
bestuurder of houder van een politieke verantwoordelijkheid. 
Het gaat dan om raadsleden, burgemeesters en wethouders. 
Ongeveer twee derde van de rijksambtenaren in de meldingen 
heeft uitsluitend uitvoerende of toezichthoudende taken, veelal 
binnen het gevangeniswezen of de grensbewaking.

Onderzoek	Rijksrecherche	
Van de 69 door de Rijksrecherche onderzochte ambtenaren 
geven er 45 (65%) leiding. Bijna 40% van de door de 
Rijksrecherche onderzochte ambtenaren is beslissingsbevoegd. 
Dit komt vooral omdat bij bijna alle onderzoeken op het 
werkveld ‘bouw en onroerend goed’ leidinggevende ambtenaren 
betrokken zijn, vooral op gemeentelijk niveau.

Veertien van deze ambtenaren zijn lid van het college van 
burgemeester en wethouders, of raadslid. Dat is één op de vijf 
van de door de Rijksrecherche onderzochte functionarissen. 

Of dit betekent dat zij meer dan gemiddeld kwetsbaar 
zijn voor omkoping, kan hieruit niet worden afgeleid. 
Enerzijds hebben zij veel invloed op overheidsoptreden 
en zijn zij uit dien hoofde dus potentieel interessant 
voor externe belanghebbenden, anderzijds is een 
oververtegenwoordiging van dit soort ambtenaren in 
Rijksrechercheonderzoeken ook verklaarbaar uit de 
inzetcriteria van de Rijksrecherche.

hoge(re) gemeentefunctionarissen betrokken die al een 
lange carrière achter zich hebben. Gezien de inzetcriteria zal 
de Rijksrecherche daarbij wellicht meer zijn gericht op het 
segment ambtenaren boven het zogeheten ‘glazen plafond’, 
waar minder vrouwen werken.

Aan de basis van de inzetcriteria in de onderzochte periode 
ligt  ‘dat de Rijksrecherche vooral opereert op het terrein van 
de strafbare gedragingen die daadwerkelijk de integriteit 
van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar 
bestuur raken.’25 Naarmate een ambtenaar uit de civiele 
openbare sector bijvoorbeeld vanwege veel bevoegdheden 
meer invloed heeft op overheidsoptreden, zal omkoping 
van die functionaris ook meer impact kunnen hebben op 
de integriteit van het functioneren van een overheid. Dan 
is gezien de inzetcriteria onderzoek door de Rijksrecherche 
eerder aan de orde dan wanneer een minder invloedrijke 
ambtenaar zou worden omgekocht.

Bij de FIOD-ECD en de SIOD – met vooral uitvoerende 
functionarissen – ligt de gemiddelde leeftijd van de onderzochte 
ambtenaren lager en komen er wat meer vrouwen in de 
onderzoeken voor. Toch is ook hier meer dan driekwart van  
de ambtenaren man.

Twee derde van de geïnterviewden ziet mannen als 
kwetsbaarder voor omkoping dan vrouwen. Dit komt dan vooral 
omdat er meer mannen dan vrouwen in invloedrijke posities 
werken. Mannen zouden daarnaast meer waarde hechten aan 
materiële zaken en status.

3.2.	Kenmerken	functies	ambtenaren

3.2.1  Hoge(re) gemeenteambtenaren, onder wie bestuurders 
en ambtsdragers, zijn sterker vertegenwoordigd in 
Rijksrechercheonderzoeken, opnieuw vooral op het 
werkveld ‘bouw en onroerend goed’. Onderzoeken van 
de Rijksrecherche naar rijksambtenaren betreffen vooral 
ambtenaren met uitvoerende en toezichthoudende 
functies. De FIOD-ECD en de SIOD onderzochten vooral 
uitvoerende rijksambtenaren.

25  Aanwijzing taken en inzet Rijksrecherche, OM 2002 (2002A001). 
Deze aanwijzing is vervallen. De huidige Aanwijzing taken en inzet 
Rijksrecherche, OM 2006A0005, gaat uit van eenzelfde basisbeginsel: 
‘Het doel van deze aanwijzing is te waarborgen dat de Rijksrecherche 
vooral opereert op het terrein van de strafbare gedragingen die in  
ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van 
het openbaar bestuur raken.’
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In omkopingsonderzoeken van de Rijksrecherche komt vooral 
misbruik van de eerste twee taken aan het licht. Bij deelname 
aan het economische verkeer zijn vooral onregelmatigheid 
bij het verlenen van opdrachten en verkoop of uitgifte van 
zaken (waaronder bouwgrond en onroerend goed) activiteiten 
waarop onderzochte omkoping betrekking heeft. Op het gebied 
van toezicht en bestuurlijke handhaving zijn bewaken en 
beveiligen (binnen het gevangeniswezen) en het afschermen 
van vertrouwelijke informatie taken waarop externe 
belanghebbenden in Rijksrechercheonderzoeken invloed 
willen krijgen. Taken op het gebied van beleid- en normstelling 
worden weinig geraakt door het onderzochte ambtsmisbruik.

Het overheidsbeleid en uit te vaardigen regels kunnen 
van grote invloed zijn op belangen van onderdanen of 
bedrijven. Het kleine aantal meldingen en onderzoeken 
hierover roept dan ook vragen op. Zeker omdat dit soort 
taken in de regel is voorbehouden aan hoge(re) ambtenaren, 
waarbij inzet van de Rijksrecherche eerder aan de orde is. 
Zijn beleids- en regelmakers binnen de overheid minder 
gevoelig voor omkoping en is er dus niets aan de hand? 
Werken controlemechanismen hier effectiever? Is deze 
groep ambtenaren meer alert op omkopingsrisico’s? Of 
zijn alternatieven als ‘polderen’, effectief lobbywerk of 
een-op-eencontacten binnen persoonlijke of zakelijke 
netwerken goede beïnvloedingsalternatieven voor 
omkoping? Mogelijk zien externe belanghebbenden geen 
direct verband tussen het betrekkelijk abstracte proces van 
vaststellen van beleid en strategie en het optreden van de 
overheid in concrete gevallen. Hierbij kan meespelen dat 
functionarissen die over beleid en strategie gaan, wellicht 
ook taken hebben waarbij de invloed op overheidsoptreden 
veel directer is. Het gaat dan om het nemen van 
beslissingen, het optreden bij handhaving of toezicht of 
om de omgang met vertrouwelijke informatie. Die taken 
worden in Rijksrechercheonderzoeken wel getroffen door 
ambtsmisbruik.

Het kan ook zijn dat de Rijksrecherche geen goed zicht 
heeft op voorvallen op deze gebieden. Het vaststellen 
van beleid en regels vindt als gezegd meestal plaats op 
hoog niveau, waardoor ‘het bijzonder lastig is om […] een 
goede informatiepositie op te bouwen over strategische 
vormen van corruptie’.26 Het is veelal binnen de top van een 
ambtelijke organisatie dat de beslissing wordt genomen al 
dan niet tot aangifte over te gaan.

26  Nelen en Nieuwendijk in Geen ABC, analyse van rijksrecherche-
onderzoeken naar ambtelijke en bestuurlijke corruptie (Den Haag: Boom 
Juridische Uitgevers; 2003), p. 40. Als bemoeilijkende factoren noemen 
zij de mogelijk beperkte bereidheid en mogelijkheid kritisch te kijken 
naar misstanden in de top van ambtelijke en bestuurlijke organisaties 
en de mogelijkheden die hoge functionarissen hebben het eigen gedrag 
te rationaliseren en ‘van de kwalijke geur van corruptie te ontdoen’.

Onderzoek	FIOD-ECD	en	SIOD
De onderzoeken van de FIOD-ECD en de SIOD zijn op één na 
gericht op rijksambtenaren met (ook) uitvoerende taken.  
Acht onderzochte ambtenaren hebben naast uitvoerende taken 
ook beslissingsbevoegdheid; één geeft ambtelijk leiding.

Het is niet goed mogelijk aan de hand van zaken als 
functienaam of inschaling de positie of de taken van 
de ambtenaren onderling vergelijkbaar te maken. 
Eén onderzoek richt zich bijvoorbeeld op een als 
beleidsmedewerker aangeduide ambtenaar, die zich 
vrijwel uitsluitend bezighoudt met het uitvoeren van een 
regeling. In andere zaken zijn ondersteunend medewerkers 
aangetroffen die zowel toezien en controleren, als 
eigenstandig kunnen beslissen en feitelijk leidinggeven 
aan collega’s.

Over inschaling van functies bevatten de dossiers weinig 
informatie; bovendien is deze afhankelijk van de sector 
en de omvang van de dienst. De inschaling kan voor een 
gelijksoortige functie sterk uiteenlopen. Een medewerker 
van een rijksdienst wordt in een onderzoek als uitvoerend 
aangemerkt en kent als functionele schaal 10. Een 
onderzochte medewerker van een kleinere gemeente is 
eveneens uitvoerend en heeft een functie op schaal 5.

Daarom is gezocht naar specifieke taakelementen die 
meer zeggen over de positie die de betreffende ambtenaar 
heeft om invloed uit te oefenen op het optreden van 
zijn overheid. Daarbij zijn de taakelementen die uit 
meldingen respectievelijk onderzoeken naar voren 
komen, als uitgangspunt genomen. Zo ligt de nadruk 
niet op de formele positie, maar op de feitelijke invloed 
die de betrokken ambtenaar heeft op het optreden van de 
overheid. Dit is in overeenstemming met het uitgangpunt 
dat omkoping een middel is om overheidsoptreden te 
beïnvloeden.

3.2.2.	Omkoping	vooral	bij	‘deelname	aan	het	economische	
verkeer’	en	‘toezicht	en	handhaving’

De meeste ambtenaren in de Rijksrechercheonderzoeken 
hebben taken op het gebied van:
•  deelname aan economisch verkeer
•  toezicht en bestuurlijke handhaving
•  beleid- en normstelling
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28

3.3.		Kenmerken	organisatie	van	de	ambtenaar

3.3.1  Functiescheiding wordt binnen de onderzochte gevallen 
– ook als deze formeel wel bestaat – niet altijd feitelijk 
uitgevoerd, of omzeild door de ambtenaar. Controles 
worden niet altijd daadwerkelijk uitgevoerd of schieten 
soms kwalitatief te kort.

3.3.2  De organisatiecultuur draagt in een aantal onderzoeken 
bij aan omkoping. Het gaat dan vooral om werken 
zonder vaste procedures en afspraken, een te informele 
organisatiestructuur of een tekortschietend ambtelijk 
bewustzijn.

3.3.3  Ambtenaren die in een publiek-privaat samen- 
werkingsverband (PPS) werkzaam zijn, kunnen  
worden geconfronteerd met een bedrijfsmatige  
manier van werken en belangentegenstellingen tussen 
deelnemers die – ook doordat zij op afstand van hun 
overheid werkzaam zijn – kwetsbaar kunnen maken  
voor omkoping.

3.3.1.	Functiescheiding	en	controle	op	werkzaamheden

Bij 31 van de 69 ambtenaren in de Rijksrechercheonderzoeken 
is gebleken dat formeel sprake is van functiescheiding. Dat 
wil zeggen dat bevoegdheden alleen door inzet van meerdere 
ambtenaren kunnen worden uitgeoefend. Bij veertien van deze 
31 ambtenaren blijkt uit het onderzoeksverslag dat de formele 
functiescheiding ook daadwerkelijk in de organisatie wordt 
geïmplementeerd.

Uit de Rijksrecherchedossiers blijkt ook dat op 39 van de 69 
ambtenaren formeel controle wordt uitgeoefend. Of dit ook 
daadwerkelijk is gebeurd, is voor tien van deze 39 ambtenaren 
vastgesteld. De controles zijn niet altijd kritisch of deskundig 
uitgevoerd. Aanvragen zijn blind getekend; leidinggevenden 
rouleerden zo snel dat ze geen beeld hebben gekregen van het 
werk van ondergeschikten, of kritiek op het functioneren van  
de ambtenaar is zonder consequenties gebleven.

De hiervoor beschreven voorvallen zouden tot de bredere 
conclusie kunnen verleiden dat controle op werkzaamheden 
van ambtenaren te weinig of niet goed wordt uitgeoefend. 
Die conclusie mag op basis van dit onderzoek niet worden 
getrokken. Hier komen namelijk alleen gevallen aan de 
orde waarin organisatorische waarborgen de omkoping 
of aanverwant ambtsmisbruik niet konden voorkomen. 
Het rapport verschaft geen zicht op de mate waarin deze 
waarborgen algemeen worden toegepast c.q. effectief zijn.

28  Gerechtshof  ’s-Hertogenbosch d.d. 12 oktober 2007, LJN BB 5551-5556. 
Overigens is ook omkoping van niet-ambtenaren onder omstandigheden 
strafbaar, maar hiervoor gelden andere eisen. Zie artikel 328ter Sr.

3.2.3.	Contacten	in	functie	met	externe	belanghebbenden,	
grens	omkoping,	netwerken	en	lobby

Van de 69 ambtenaren in Rijksrechercheonderzoeken 
onderhouden er 63 functioneel contact met partijen van 
buiten de overheid. Bij 45 van deze ambtenaren is verband 
tussen deze contacten en de onderzochte feiten. Bij ruim 
vijftien ambtenaren zijn tijdens de uitoefening van de functie 
contacten vastgesteld met partijen buiten de overheid die niet 
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de opgedragen taken. 
Bij acht van deze ambtenaren is er verband tussen deze niet 
noodzakelijke contacten en het onderzochte ambtsmisbruik. 
In vier onderzoeken is sprake van ambtenaren die worden 
omgekocht door voormalige collega’s.

Geïnterviewden noemen in grote lijnen vooral contacten 
kwetsbaar waarbij:
•   wederzijdse afhankelijkheid bestaat tussen overheid en 

externe belanghebbende
•   toegang is tot waardevolle goederen, of er grote financiële 

belangen zijn
•  een relatie bestaat met het verlenen van vergunningen

Ongeveer de helft van de geïnterviewden schat risico’s groter in 
naarmate de betrokken overheidsorganisaties kleiner zijn en/of  
over minder expertise beschikken. Bijna alle geïnterviewden 
zien taken en functies waarbij ambtenaren een-op-een- 
contact met externe belanghebbenden onderhouden, als 
potentieel meer kwetsbaar voor omkoping. Ongeveer vier 
op de vijf geïnterviewden wijzen ook op risico’s vanwege 
lobbywerkzaamheden of onduidelijke grenzen tussen 
relatiebeheer, netwerkcontacten en omkoping.
 
Kenbaarheid	als	ambtenaar,	contact	met	externen
In Rijksrechercheonderzoeken komen functionarissen voor 
die arbeidsrechtelijk niet, maar strafrechtelijk wel ambtenaar 
zijn.27 Dit kan ertoe leiden dat zij zichzelf niet als ambtenaar 
zien of door externe belanghebbenden niet als zodanig worden 
herkend. Dan ziet men ook niet dat de eisen aan (omgang met) 
ambtenaren van toepassing zijn.

27  Zie ook deel II, paragraaf 1.2, laatste alinea.

De directeur van een regionale ontwikkelingsmaatschappij 
wordt van omkoping beschuldigd. De ontwikkelings- 
maatschappij exploiteert een industrieterrein, ook door het 
toewijzen van grond. Het betreft een besloten vennootschap 
die is opgericht door een aantal gemeenten ter vervulling 
van een wettelijke overheidstaak. De gemeenten zijn ook 
de eigenaren en controleren het bedrijf. De directeur wordt 
door de rechter aangemerkt als ambtenaar. Een aantal 
externe belanghebbenden is vrijgesproken van omkoping 
van een ambtenaar omdat zij niet wisten dat de directeur 
ambtenaar is.28
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Dat vervangt de door de PPS te verstrekken variabele extra 
beloning door een vaste maandelijkse toeslag van 1.000 
euro op het salaris, zodat op dit punt de ambtenaar minder 
afhankelijk wordt van de private partij.

Van de geïnterviewden ziet ruim de helft bijzondere 
risico’s voor ambtenaren werkzaam in een PPS of andere 
hybride overheidsorganisaties. Naast hiervoor genoemde 
belangenconflicten vermelden zij dat ambtenaren hier te maken 
kunnen krijgen met doelstellingen en een bedrijfsmatige 
cultuur die afwijkt van wat binnen overheden gebruikelijk 
is. Er wordt strakker op resultaat gestuurd. Daarbij opereert 
de ambtenaar op afstand van ‘zijn’ overheidsdienst en 
onder controle van de hybride organisatie. Dat legt veel 
verantwoordelijkheid bij de ambtenaar, terwijl het ambtelijke 
toezicht op zijn werk minder direct is. Goed toezicht binnen 
de hybride organisatie zelf kan hiervoor als alternatief dienen. 
Maar indien doelstellingen niet realistisch zijn vastgesteld, 
terwijl er toch wordt afgerekend op het resultaat zien de 
geïnterviewden ook hier risico’s.

Enkele geïnterviewden wijzen erop dat ambtenaren die 
onvoorbereid leiding gaan geven in een meer bedrijfsmatige 
omgeving, de neiging kunnen hebben zich te voegen naar wat 
in hun ogen in het bedrijfsleven mogelijk is, zonder zich bewust 
te zijn van daar geldende beperkingen of onverenigbaarheid 
met eisen die aan hen als ambtenaar worden gesteld.

Het voorgaande zegt overigens niet dat werken binnen 
een hybride organisatie vanuit omkopingsperspectief van 
ambtenaren per definitie tot problemen zal leiden. Dit merken 
drie geïnterviewden ook expliciet op. Bijzondere aandacht voor 
de positie van zulke ambtenaren lijkt wel op zijn plaats.

4.	Externe	belanghebbenden

Onderzoeken van de Rijksrecherche geven minder informatie 
over externe belanghebbenden dan over ambtenaren. Dit duidt 
er opnieuw op dat de Rijksrecherche in haar onderzoeken 
meer aandacht besteedt aan ambtenaren dan aan externe 
belanghebbenden.29

4.1  De externe belanghebbenden zijn te categoriseren als 
particulieren of bedrijven. Een derde categorie bestaat uit 
personen of bedrijven die aan ambtsmisbruik voordeel 
willen ontlenen voor een crimineel belang.

4.2  In de meldingen komen bedrijven het meeste als externe 
belanghebbenden voor. Meldingen met bedrijven zijn naar 
verhouding ook vaker onderzocht dan meldingen met 
andersoortige belanghebbenden.

29  Zie ook deel I, paragraaf 2.2.

3.3.2.	Organisatiecultuur

Bij één op de drie door de Rijksrecherche onderzochte 
ambtenaren speelt de organisatiecultuur een rol. Het gaat dan 
om zaken als werken in afwijking van vastgelegde procedures 
en afspraken of een (te) informele organisatiestructuur. 
Hierdoor bestaat weinig duidelijkheid over de verdeling en 
scheiding van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Er zijn 
voorvallen waarbij ambtenaren werkzaamheden verrichten die 
buiten hun functie vallen. In één geval gaat het om een taak die 
zelfs niet aan zijn organisatie is opgedragen. Hierdoor is ook 
niet in sturing en controle van deze werkzaamheden voorzien.

Een ambtenaar heeft een functie waarbij het toezicht op 
zijn werk en de controle achteraf goed zijn geregeld en 
uitgevoerd. Hij staat binnen zijn organisatie bekend als 
iemand die veelzijdig en flexibel is en talent heeft voor 
organiseren. Er moet door zijn dienst een activiteit worden 
georganiseerd waarvoor een beperkt budget en geen 
interne expertise beschikbaar is. Voor de organisatie van 
deze activiteit wordt een beroep op de ambtenaar gedaan, 
waarbij hij binnen de grenzen die het budget stelt vrijheid 
van handelen krijgt. Dit werk valt buiten het toezicht en de 
controle waaronder hij normaal valt. Aan een in te huren 
bedrijf vraagt de ambtenaar om een financiële bijdrage 
voor een familielid.

3.3.3.	PPS,	bedrijfsmatig	werken,	belangentegenstellingen

Voor ambtenaren die werken binnen een PPS (publiek-privaat 
samenwerkingsverband), speelt binnen de meldingen en 
onderzoeken een aantal specifieke risico’s. Belangen van 
deelnemers aan een PPS lopen niet altijd parallel. Daardoor 
moeten binnen dezelfde organisatie publieke en private 
belangen van de deelnemers tegen elkaar worden afgewogen. 
Dat kan tot dilemma’s leiden.

Een gemeenteambtenaar treedt in dienst bij een PPS. 
Hij is de vertegenwoordiger van de gemeente. Hij moet 
als directeur continu en eigenstandig belangen van 
de private partij (winstmaximalisatie) en de gemeente 
(kostenbeheersing) afwegen en daarbij optreden als 
ondernemer. Hij is daarbij afhankelijk van de medewerking 
van de private deelnemer. Die stelt de ambtenaar een 
jaarlijkse bonus van 10-15.000 euro in het vooruitzicht als 
de bedrijfsdoelstellingen van de PPS worden gehaald.
De gemeente is aandeelhouder en is vertegenwoordigd 
in de Raad van Commissarissen. Uit dit onderzoek blijkt 
dat de Raad van Commissarissen het bonusbeleid ter 
instemming heeft voorgelegd aan het college van B&W. 
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Er komen bovendien buiten commerciële bedrijven 
geen andere rechtspersonen als externe belanghebbende 
in de onderzoeken voor. Geïnterviewden noemen 
echter wel activiteiten als kwetsbaar waar (ook) andere 
rechtspersonen dan bedrijven belang bij hebben. 
Voorbeelden zijn subsidiëring, beleid- en normstelling en 
politieke beïnvloeding.30

De Rijksrecherche weet niet waarom bijvoorbeeld 
belangenverenigingen of lobbyisten niet in de 
onderzoeken voorkomen als externe belanghebbenden. 
Zij ontlenen hun bestaansrecht soms aan beïnvloeding 
van overheidsoptreden. Bovendien komt uit de interviews 
naar voren dat lobbyactiviteiten en netwerken als 
riskant worden gezien.31 Gaat dit soort rechtspersonen 
zonder uitzondering integer te werk in hun contacten 
met overheidsdienaren? Worden eventuele voorvallen 
in deze sfeer niet gedetecteerd en/of gemeld? Kan het 
zijn dat andere beïnvloedingsstrategieën dan omkoping 
meer effect sorteren bij de behartiging van hun belangen 
tegenover de overheid?32

4.2.	Bedrijven	grootste	categorie,	criminele	belangen	
minder	vaak	onderzocht

Bedrijven vormen de grootste categorie. Meldingen met 
bedrijven zijn bovendien naar verhouding vaker onderzocht. 
Dit komt ook doordat naar verhouding veel van de meldingen 
op het gebied van ‘bouw en onroerend goed’ door de 
Rijksrecherche in onderzoek zijn genomen.

Meldingen waarbij een crimineel belang van een externe 
partij speelt, zijn door de Rijksrecherche juist minder vaak in 
onderzoek genomen. Dit komt omdat veel meldingen van de 
Rijksrecherche over ‘gevangeniswezen’ en ‘grensbewaking’ niet 
nader zijn onderzocht.33 Ook zijn er vrijwel geen meldingen 
op het werkveld ‘bouw en onroerend goed’ die in verband  
te brengen zijn met criminele belangen.

De FIOD-ECD heeft naar verhouding juist vaker externe 
belanghebbenden met een criminele achtergrond onderzocht.

30  Zie voor een overzicht van alle door geïnterviewden kwetsbaar 
genoemde activiteiten: bijlage IV.
31  Zie hiervoor paragraaf 3.2.3.
32  Nederland heeft een voorbehoud gemaakt bij de ratificatie van de 
binnen de Raad van Europa tot stand gebrachte Criminal Law Conven-
tion on Corruption. Het voorbehoud betreft de strafbaarstelling van  
de handel in invloed (trade in influence) waartoe artikel 12 van het verdrag 
oproept. Nederland acht sommige vormen van beïnvloeding van  
beslissingen door ambtenaren of politici wettig. Pas wanneer iemand 
specifieke voordelen biedt aan de bij besluitvormende processen  
betrokken overheidsdienaren, wordt de grens overschreden.
33  Zie voor nadere uitleg deel II, paragraaf 4.6.

4.3  De gebruikte gegevens van vooral de Rijksrecherche 
bevatten weinig informatie over kenmerken, positie en  
rol van particuliere externe belanghebbenden.

4.4  Bedrijven in Rijksrechercheonderzoeken zijn meestal 
bouwbedrijven of andere bedrijven met belangen op het 
werkveld ‘bouw en onroerend goed’. De FIOD-ECD en SIOD 
onderzochten alleen bedrijven uit andere branches.

4.5  Ruim de helft van de bij Rijksrechercheonderzoeken 
betrokken medewerkers van bedrijven is leidinggevende, 
de meesten van hen zijn ook eigenaar. Van de (kleinere) 
bedrijven in onderzoeken van de FIOD-ECD en de SIOD  
zijn alle betrokken medewerkers eigenaar.

4.6  Externe belanghebbenden met een crimineel belang zijn in 
de meldingen en onderzoeken vooral betrokken bij handel 
in, of bezit van verdovende middelen.

4.1.	Categorieën	externe	belanghebbenden

De externe belanghebbenden bij omkoping die in de meldingen 
en onderzoeken van Rijksrecherche, FIOD-ECD en SIOD 
voorkomen, zijn in drie categorieën te verdelen: particulieren, 
bedrijven en partijen die zich in de context van de melding of 
het onderzoek bezighouden met criminele activiteiten. Tabel 5 
geeft weer hoe de externe belanghebbenden over de categorieën 
verdeeld zijn.

Tabel 5 - Externe belanghebbenden in meldingen en onderzoeken

De	externe	belanghebbende	
is	een…

Meldingen Onderzoeken

Aantal Percentage Aantal Percentage

Particulier 67 27,5% 29 30,9%

Bedrijf 89 36,5% 47 50,0 %

Particulier of bedrijf met  
crimineel belang

62 25,4% 14 14,9%

Niet uit verslag af te leiden 26 10,7% 4 4,3%

Totalen	
(afgerond in hele getallen)

244 100% 94 100%

Het is denkbaar dat er ook andere categorieën externe 
belanghebbenden bij omkoping kunnen zijn dan die 
in de meldingen en onderzoeken. Zo vermelden zowel 
de AIVD (in jaarverslagen) als vijf geïnterviewden dat 
vreemde mogendheden invloed proberen uit te oefenen op 
Nederlandse ambtenaren.
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Aanwijzingen dat ook buiten de bouwnijverheid vanuit het 
bedrijfsleven omkopingsrisico’s voor ambtenaren bestaan, 
zijn er wel. Alle bedrijven uit de meldingen en onderzoeken 
van FIOD-ECD en SIOD vallen buiten de branche bouwnij-
verheid en hun belangen vallen ook buiten het werkveld 
‘bouw en onroerend goed’. Uit gegevens over omkoping 
van ambtenaren in Duitsland komt een ander beeld van  
betrokken bedrijven naar voren dan uit de Rijksrecherche- 
gegevens. Van ongeveer 600 bedrijven in Duitse onder-
zoeken naar omkoping van ambtenaren uit 2006, vormen 
bouwbedrijven met 27% ook in Duitsland de grootste groep. 
Het aandeel is echter veel kleiner dan bij de Rijksrecherche. 
In Duitsland worden bijvoorbeeld dienstverleners (27% 
van alle betrokken bedrijven), technologiebedrijven als 
softwareleveranciers (18%), handelsondernemingen (9%),  
transport- en logistieke bedrijven (9%) en de medicijnen- 
en gezondheidsindustrie (9%) ook frequent in verband  
gebracht met omkoping van ambtenaren.35

4.5.	Onderzochte	medewerkers	van	bedrijven	meestal	
leidinggevende	en/of	eigenaar

Er zijn 47 medewerkers van bedrijven betrokken bij 
Rijksrechercheonderzoeken. Van hen geven er 27 leiding, 
negentien zijn ook eigenaar of mede-eigenaar. De FIOD-ECD en 
de SIOD onderzochten vijftien medewerkers van elf bedrijven. 
Zij zijn allemaal eigenaar; het gaat hier veelal om kleine 
bedrijven met één of slechts enkele personeelsleden.

4.6.	Verdovende	middelen	en	andere	criminele	belangen

In de meldingen van de Rijksrecherche gaat het bij 
criminele belangen vooral om drugsmokkel op het werkveld 
‘grensbewaking’. Ook in meldingen bij de FIOD-ECD zijn 
externe belanghebbenden met een criminele achtergrond vooral 
actief in de handel in verdovende middelen. De FIOD-ECD heeft 
al deze meldingen onderzocht; hierin komen negen externe 
belanghebbenden voor. Vier van de negen maken deel uit  
van een crimineel samenwerkingsverband.

De Rijksrecherche nam twee meldingen over gedetineerde 
criminelen in onderzoek wegens inbreuken op het 
detentieregime. Drie onderzoeken van de Rijksrecherche 
richten zich op actieve criminelen. Hierbij is tweemaal sprake 
van het lekken van vertrouwelijke informatie aan handelaren 
in verdovende middelen, en eenmaal van verstrekken van 
verblijfsdocumenten voor mensensmokkel en mensenhandel.

35  Bundeslagebild Korruption 2006 – Pressefreie Kurzfassung, Bundes-
kriminalamt BKA. Bij het vergelijken met deze gegevens passen kant-
tekeningen. De Duitse, meer industriële economie is anders dan de 
Nederlandse, de overheid is er anders georganiseerd en de Duitse cijfers 
zijn volgens andere definities verzameld dan die van de Rijksrecherche.

4.3.	Weinig	informatie	over	particulieren	

De Rijksrecherche heeft 27 particuliere belanghebbenden 
onderzocht: mannen uit vrijwel alle leeftijdscategorieën. 
De FIOD-ECD deed één onderzoek naar twee particulieren. 
Doordat over de particulieren weinig achtergrondinformatie 
beschikbaar is, kunnen hier geen uitspraken over kenmerken 
worden gedaan. Ook de geïnterviewden hebben weinig gezegd 
over particuliere belanghebbenden bij omkoping.

4.4.	Bedrijven	in	Rijksrechercheonderzoeken	vooral		
in	bouw	en	onroerend	goed

In 36 van de 59 onderzoeken van de Rijksrecherche zijn de 
externe belanghebbenden bedrijven. Hiervan horen er negentien 
tot de branche bouwnijverheid. Bij negen bedrijven uit andere 
branches gaat het onderzoek ook over belangen in relatie tot 
‘bouw en onroerend goed’. Daarom zijn 28 van de 36 (ruim 
driekwart) bij Rijksrechercheonderzoeken betrokken bedrijven 
te koppelen aan het werkveld ‘bouw en onroerend goed’.

Bouwgerelateerde werkzaamheden worden door geïnterviewden 
vrijwel unaniem als kwetsbaar gezien, vooral aanbesteding 
en gunning. Andere, vooral in relatie tot taken van toezicht 
en handhaving, als gevoeliger genoemde werkvelden zijn 
milieubeheer en afvalverwerking, het gevangeniswezen en 
de horeca.34 Hiervan is alleen het werkveld ‘gevangeniswezen’ 
prominent zichtbaar in de Rijksrecherchemeldingen, al komen 
ook de werkvelden ‘horeca’ en ‘milieubescherming’ meerdere 
keren in de meldingen voor.

De overige acht door de Rijksrecherche onderzochte bedrijven 
zijn op zeer uiteenlopende werkvelden actief, zonder dat hierbij 
bepaalde werkvelden sterk vertegenwoordigd zijn.

In de meldingen en onderzoeken van de Rijksrecherche gaat 
het bij betrekkelijk weinig bedrijven om omkoping voor  
andere belangen dan ‘bouw en onroerend goed’. Toch zijn er 
meer bedrijfsbelangen waarop overheidsoptreden veel in-
vloed kan hebben. Theoretische voorbeelden zijn bedrijven 
die zich bezighouden met grote publieke werken voor com-
municatie of energievoorziening, maar ook de industrie, 
bedrijven die delfstoffen winnen of bedrijven in de sfeer van 
handel en dienstverlening, zoals leveranciers van materieel, 
vervoersdiensten of zorgaanbieders. Bedrijven die licenties 
of vergunningen nodig hebben, ontbreken eveneens. Wel-
licht zijn overheden en bedrijven op dit soort werkvelden 
(ook) minder alert dan binnen de bouwsector, waar ont-
hullingen in de media en grote onderzoeken in het laatste  
decennium voor veel ophef hebben gezorgd.

34  Voor door de geïnterviewden als kwetsbaar genoemde activiteiten en 
de verdeling daarvan over overheidssectoren en de aard van de externe 
belanghebbenden, zie bijlage IV.
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Omkoping door externe belanghebbenden van een 
ambtenaar wordt ook wel aangeduid als ‘actieve 
omkoping’. De ambtenaar die zich laat omkopen, doet dan 
aan ‘passieve omkoping’. Deze omschrijving is vergeleken 
met het beeld uit de onderzoeksdossiers enigszins 
misleidend: als sprake is van een eenzijdig initiatief, ligt 
dit in Rijksrechercheonderzoeken vaker bij de ‘passieve’ 
ambtenaar dan bij de ‘actieve’ omkoper. Dit was ook al zo 
– zij het vooral bij omkoping op strategisch niveau – in 
eerder onderzoek.36

5.1.2.	Weinig	afstand,	belangenverstrengeling

In 25 onderzoeken van de Rijksrecherche is sprake van 
belangenverstrengeling, in achttien onderzoeken is 
daarbij verband met het onderzochte ambtsmisbruik. 
Belangenverstrengeling ontstaat in door de Rijksrecherche 
onderzochte gevallen meestal door zakelijke relaties tussen de 
ambtenaar als persoon en externe belanghebbenden bij zijn 
ambtelijke optreden. Zo zijn er ambtenaren onderzocht die 
naast hun functie ook werkzaam zijn voor belanghebbenden. 
Zij doen dit bijvoorbeeld via een adviesbureau dat al dan niet 
op naam staat van een naaste. Er zijn ambtenaren die eerder 
werkten bij een belanghebbende, en daarna intensief contact 
blijven onderhouden. Contacten tussen ambtenaar en externe 
belanghebbenden bestaan soms al gedurende vele jaren.

In vier onderzoeken hebben ambtenaren voordeel geaccepteerd 
van externe belanghebbenden bij hun functioneren. Hierbij 
is echter niet aangetoond dat hun optreden daardoor (al) is 
beïnvloed. Zij kunnen door de eerdere acceptatie van voordeel 
wel eerder met dilemma’s worden geconfronteerd wanneer de 
externe belanghebbenden later wel een beroep doen op hun 
ambtelijke inzet. Dit verschijnsel is wel bekend als ‘rood staan 
bij de bank of favours’. In nog eens vijftien onderzoeken is 
sprake van weinig afstand in de persoonlijke levenssfeer tussen 
ambtenaren en externe belanghebbenden bij hun optreden. 
Hier is echter niet duidelijk of, en in hoeverre, het gemis van 
distantie daadwerkelijk heeft bijgedragen aan omkoping.

Geïnterviewden brengen naar voren dat de grens tussen 
omkoping en relatiebeheer (‘smeren en fêteren’) of 
vriendendiensten niet altijd scherp is te trekken. Het gevaar 
gaat dan meer uit van zaken als belangenverstrengeling door 
sociale banden en een geleidelijk afnemend besef van de 
verantwoordelijkheden die horen bij het verrichten van een 
publieke taak. Hierbij wordt ook gewezen op de zogeheten 
glijdende schaal, waarbij vriendendiensten uiteindelijk leiden 
tot omkoping.

36  Neelen en Nieuwendijk, Geen ABC (2003).

5.	Werking	van	de	markt	–	aanloop,	doel	en	
werkwijze	omkoping

Hier volgt een toelichting op het samenspel (de ‘marktwerking’) 
tussen externe belanghebbenden en ambtenaren die voordeel 
ontlenen (of willen ontlenen) aan omkoping. Die marktwerking 
wordt toegelicht aan de hand van drie vragen.
•   De aanloop tot het ambtmisbruik: hoe komt men tot elkaar?
•   Het doel: waarop moet invloed worden uitgeoefend en wat 

moet daar tegenover staan?
•   De manier waarop de omgekochte ambtenaar invloed 

uitoefent: de werkwijze.

5.1.	Aanloop

5.1.1  Als in onderzoeken duidelijk is wie het initiatief tot 
omkoping neemt, is dat vaker de ambtenaar dan  
de externe belanghebbende.

5.1.2  In veel onderzoeken is het niet duidelijk op welk moment 
langer bestaande relaties omkopingsrelaties worden. Er 
zijn aanwijzingen dat veel van de betrokken ambtenaren 
en externe belanghebbenden in onderzoeken voorafgaand 
aan ambtsmisbruik weinig afstand tot elkaar houden, 
waarbij ook belangenverstrengeling voorkomt.

5.1.3  In de meldingen en onderzoeken van de FIOD-ECD en de 
SIOD heeft de externe belanghebbende vaak geen legaal 
alternatief om invloed uit te oefenen. Bij onderzoeken van 
de Rijksrecherche die betrekking hebben op bedrijven, is 
dat vaak wel zo, maar wordt omkoping ingezet als middel 
ter verhoging van winsten.

5.1.4  Uit onderzoeken blijkt ook van weerstand tegen 
omkoping. Enkele malen is dwang uitgeoefend. Ook zijn 
er partijen die niet op een aanbod ingaan aangetroffen.

5.1.1.	Initiatief

Als uit onderzoeken blijkt wie het initiatief tot het onderzochte 
ambtsmisbruik heeft genomen, is dat vaker de ambtenaar 
dan de externe belanghebbende. In ruim de helft van de 
onderzoeken is echter ofwel sprake van een gezamenlijk 
initiatief, of is niet duidelijk wanneer en op wiens initiatief 
relaties tussen ambtenaren en externe belanghebbenden 
hebben geleid tot ambtsmisbruik. Bij het leggen van contact 
tussen ambtenaar en externe belanghebbenden zijn soms 
derden betrokken, bijvoorbeeld een gemeenschappelijk contact 
uit het sociale netwerk.
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5.2.1.	Voordeel	ambtenaren

Rijksrecherche
In Rijksrecherchemeldingen gaat het de ambtenaar veelal om 
geld, al dan niet in combinatie met een gift in natura of een 
dienst. Geldbedragen in de meldingen lopen uiteen, maar 
liggen meestal rond enkele duizenden euro. Voor documenten 
worden in meldingen stuksprijzen van enkele honderden 
euro genoemd; Nederlandse paspoorten zouden met prijzen 
tot 15.000 euro duurder zijn. Bouwbedrijven bieden volgens 
de meldingen ambtenaren vaak bouwgerelateerde giften en 
diensten aan. Andere giften in natura zijn onder meer auto’s, 
reizen en horecabezoek.

In de Rijksrechercheonderzoeken is het aandeel van geldelijke 
giften lager dan in de meldingen. Dit komt waarschijnlijk 
doordat binnen het werkveld bouw en onroerend goed  
– waarin zoals gezegd de meeste onderzoeken spelen – vaker 
sprake is van giften in natura of als dienst. Waar het verstrekte 
voordeel voor de ambtenaar in geld waardeerbaar is, ligt de 
waarde tussen 500 en 130.000 euro. Giften als dienst of in 
natura betreffen vaak bouwgerelateerde zaken en diensten. 
Ook levering en/of gebruik van een auto, grondtransacties en 
horecabezoek komen meermalen voor.

FIOD-ECD	en	SIOD
In onderzoeken van de FIOD-ECD en de SIOD gaat het ambtenaren 
vooral om geld. Toegezegde en/of uitbetaalde bedragen liggen 
vaak hoger dan bij onderzoeken van de Rijksrecherche.37

De schade die omkoping toebrengt aan de integriteit van 
de overheid, zit niet primair in de omkopingssom. De 
omkoping zelf tast het gezag van de overheid aan. Ook 
de aard en omvang van de getroffen overheidsactiviteit 
spelen mee. De impact die een onterechte gunning van 
een bouwwerk of ontduiking van belastingheffing heeft 
op de geloofwaardigheid van de overheid, is anders dan 
van het onrechtmatig storten van giftig afval of het lekken 
van staatsgeheime informatie.

5.2.2.	Invloed	externe	belanghebbenden

Particulieren
Particulieren uit Rijksrechercheonderzoeken is het te doen 
om voordeel in relatie tot waarde en gebruik van onroerend 
goed, het regime betreffende gedetineerden, verblijf in 
Nederland, het verkrijgen van een raadszetel, afdekken van 
administratieve onregelmatigheden, reizen op kosten van de 
overheid en het krijgen van commissie voor bemiddeling.

37  In bijlage V is een overzicht opgenomen van de aard van het aan amb-
tenaren toegezegde en verstrekte voordeel.

5.1.3	Legale	alternatieven?

Uit meldingen van de Rijksrecherche komt naar voren dat 
externe belanghebbenden veelal geen legaal alternatief 
hebben om de gewenste invloed op de overheid uit te oefenen. 
Dit is ook het geval bij meldingen en onderzoeken van de 
FIOD-ECD en SIOD. Hier speelt dan een als crimineel aan te 
merken belang, of fiscale wetgeving die geen ruimte laat. 
Het beeld uit onderzoeken van de Rijksrecherche wijkt hier 
deels van af. Omkoping in relatie tot gunning van werk, 
aanbestedingsprocedures of aan- dan wel verkoop van 
onroerend goed dient hier niet om het juridisch onmogelijke 
mogelijk te maken, maar als middel om winstmarges op in 
beginsel legale activiteiten te verhogen.

5.1.4	Weerstand	tegen	omkoping

Omkoping blijkt in onderzoeken niet altijd uit vrije wil tot stand 
te komen: in vier gevallen is niet alleen voordeel aangeboden, 
maar ook dwang uitgeoefend. Het gaat om dreiging met geweld, 
negatieve consequenties voor de loopbaan, niet meer verlenen 
van opdrachten of staken van hulp.

In vier onderzoeken is een van de benaderde partijen helemaal 
niet ingegaan op een aanbod tot omkoping. Drie van deze 
partijen hebben in plaats daarvan melding gemaakt van het 
voorval, waarop het onderzoek is ingesteld naar degene die  
het aanbod deed.

5.2.		Doel

5.2.1.  Ambtenaren in Rijksrechercheonderzoeken zoeken vooral 
financieel voordeel. Op het werkveld ’bouw en onroerend 
goed’ gaat het meer om diensten of betaling in natura.  
In onderzoeken van de FIOD-ECD en de SIOD gaat het  
de ambtenaren vooral om geld.

5.2.2.  Particuliere externe belanghebbenden willen invloed 
op verschillende terreinen. Door de Rijksrecherche 
onderzochte bedrijven willen vooral invloed op 
opdrachtverlening, aanbesteding, en rekenen van 
meerwerk. Bij de door de FIOD-ECD en de SIOD 
onderzochte bedrijven gaat het vooral om korting op of 
terugvorderen van heffingen. Externe belanghebbenden 
die crimineel actief zijn, zoeken vooral naar informatie en 
mogelijkheden om verdovende middelen door te laten.
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Omkoping	als	middel	tot	onrechtmatig	terugvorderen	
betaalde	premies
Een ambtenaar heeft contact met een externe belanghebbende, 
een ex-collega. Deze werkt nu als zelfstandige. Hij dient voor 
bedrijven aanvragen in bij een overheidsdienst. Die strekken 
tot terugvordering van afgedragen premies. De externe 
belanghebbende berekent de bedrijven een percentage van  
het terug te vorderen premiebedrag. 

De overheidsdienst waarvoor de ambtenaar werkt, voert de 
regeling voor de premieteruggave uit en beheert daartoe 
onder meer de benodigde gegevens. De ambtenaar benadert 
de ex-collega met het voorstel om werkzaamheden voor hem 
te verrichten. Die gaat op het aanbod in. Aan de hand van door 
de externe belanghebbenden geleverde overzichten wordt de 
ambtenaar gevraagd gegevens van de uitvoeringsinstantie te 
verstrekken. De externe belanghebbende krijgt ook zelf toegang 
tot het kantoor van de overheidsdienst en tot de systemen 
zodat hij de gegevens kan inzien en wijzigen. Hiervoor wordt 
een inlogcode van een collega gebruikt. De gegevens blijken 
achteraf niet allemaal naar waarheid te zijn ingevoerd, zodat er 
meer premie kan worden teruggevorderd dan rechtmatig is. Het 
is niet toegestaan informatie uit deze systemen naar buiten te 
brengen of buitenstaanders toegang te verlenen tot de systemen 
en dat weet de ambtenaar ook. De ambtenaar benadert een 
collega. Die gaat ook werken voor de externe belanghebbende. 
Beide ambtenaren melden – in strijd met de regels – deze 
nevenwerkzaamheden niet aan. De ambtenaren ontvangen 
een aandeel van het bedrag dat de externe belanghebbende 
in rekening brengt bij de bedrijven voor wie hij werkt. Zij 
ontvangen ieder omstreeks 10.000 euro. De schade voor de 
overheidsdienst bedraagt meer dan 5 miljoen euro.

Beide ambtenaren worden door de rechtbank veroordeeld 
wegens het aannemen van steekpenningen. De externe 
belanghebbende wordt veroordeeld wegens het verstrekken van 
steekpenningen aan ambtenaren en wegens oplichting, valsheid 
in geschrift en computervredebreuk.38

Wegsluizen	gelden	ministerie	via	vervallen	regeling
Een externe belanghebbende met belangen in diverse besloten 
vennootschappen onderhoudt contacten met een ambtenaar 
van een ministerie. Dit ministerie staat onder voorwaarden 
garant voor bepaalde leningen aan zorginstellingen. De externe 
belanghebbende heeft een organisatie opgericht die de schijn 
wekt dat ze bemiddelt voor zulke instellingen. De organisatie 
vraagt uit naam van instellingen leningen en garantstellingen 
aan bij de ambtenaar die de regeling uitvoert. Die regeling is in 
tijd beperkt: alleen aanvragen die vóór een bepaalde datum zijn 
gedaan, komen voor een garantie in aanmerking.

38  Rechtbank ’s-Hertogenbosch d.d. 20 juli 2009, LJN BJ2962 en LJN 
BJ2966 (ambtenaren) en 29 april 2010 LJN BM2901 (externe belangheb-
bende) (www.rechtspraak.nl).

Bedrijven
Bedrijven willen in de Rijksrechercheonderzoeken vooral 
invloed uitoefenen op het gunnen van werk op het terrein 
van de bouw. Ook invloed op toezicht, aanbesteding en het 
verkrijgen van vertrouwelijke informatie komen binnen de 
deze onderzoeken frequent voor. In mindere mate geldt dit 
ook voor verkopen en uitgeven, inkopen, en de handhaving 
van regels. Binnen het werkveld bouw en onroerend goed gaat 
het vaker om het verkrijgen van opdrachten waarbij soms 
aanbestedingsprocedures worden omzeild of gemanipuleerd, 
of om prijsvorming en het berekenen van meerwerk. Ook 
wordt invloed gezocht op de prijsvorming en bestemming van 
onroerend goed. Binnen de onderzoeken van de FIOD-ECD en  
de SIOD gaat het bedrijven om ontduiken van belastingen of  
het onrechtmatig terugvorderen van betaalde belasting.

Externe	belanghebbenden	met	crimineel	belang
Belanghebbenden die zich in de context van omkoping 
bezighouden met criminele activiteiten, zoeken vooral 
naar vertrouwelijke informatie en manieren om drugs 
door te laten. Dit geldt zowel voor FIOD-ECD- als voor 
Rijksrechercheonderzoeken.

5.3		Uitvoering

5.3.1   Omkoping is in onderzoeken een veelvormig fenomeen: 
een typische omkopingsmethode is daarom niet te geven.

5.3.2   Wel komt binnen onderzoeken op het werkveld ‘bouw en 
onroerend goed’ een aantal grootste gemene delers naar 
voren.

5.3.1.	Geen	‘typische’	werkwijze	bij	omkoping	

Omkoping neemt, als men kijkt naar de onderzoeken, veel 
verschillende vormen aan. Hieruit is moeilijk een algemene of 
typische werkwijze te destilleren. Wel komen er bepaalde zaken 
meer dan eens voor, zoals antedateren van stukken, misbruik 
van ambtelijke kennis, afschermen van ambtsmisbruik 
– veelal door stukken te vervalsen – en onttrekking aan 
functiescheiding. Hiertoe wordt in vijf onderzoeken misbruik 
gemaakt van inloggegevens, bijvoorbeeld door wachtwoorden 
van collega’s te gebruiken. 

Hier volgt ter illustratie een beschrijving van twee onderzoeken.
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Dienstverlening	en	relatiemanagement
Ook hier volgt ter illustratie een onderzocht omkopingsvoorval. 
Een ambtenaar is als bouwkundig specialist en projectmanager 
werkzaam voor een rijksdienst. Hij leidt bijzondere 
bouwprojecten, die soms snel klaar moeten zijn. Hij 
onderhoudt over een lange periode contacten met meerdere 
bouwbedrijven aan wie hij in zijn functie opdrachten gunt. 
Hij tekent bij ontvangst van facturen voor prestatie, zodat zijn 
overheidsdienst ze kan betalen.

De ambtenaar werkt in belangrijke mate autonoom. Zo 
werkt hij veel thuis, waarbij hij een computer gebruikt die 
niet is aangesloten op het netwerk van zijn werkgever. Ook 
gebruikt hij een e-mailadres dat niet via de werkgever is 
verkregen. Dossiers worden thuis bewaard waardoor zijn 
dienst niet over alle stukken beschikt. De ambtenaar heeft 
zoveel taken en bevoegdheden toegewezen gekregen dat 
er controletechnisch geen sprake is van functiescheiding. 
De controle op plausibiliteit en geloofwaardigheid van de 
verstrekte opdrachten is, althans in de jaren dat de ambtenaar 
strafbare feiten begaat, niet adequaat. Door tijdgebrek en 
onvoldoende deskundigheid wordt geen inhoudelijke controle 
uitgevoerd naar de feitelijke uitvoering van werkzaamheden; 
de prestatieverklaringen die zijn getekend door de ambtenaar 
worden evenmin inhoudelijk gecontroleerd.

De ambtenaar neemt van 1995 tot en met 2004 diensten en 
giften aan van bouwbedrijven die zaken doen met zijn dienst. 
Van 1996 tot en met 2000 maakt hij kosteloos gebruik van een 
auto. Van 1995 tot 1997 bezoekt hij op kosten van een extern 
belanghebbend bedrijf bordelen en horecagelegenheden. Ook 
worden kosteloos verbouwingen uitgevoerd aan het gebouw 
van een vereniging waarin de ambtenaar actief is, en worden 
gratis werkzaamheden uitgevoerd aan zijn woning. Van 1998 
tot 2003 volgen opnieuw bezoeken aan horecagelegenheden 
en een bordeel op kosten van belanghebbende bedrijven. In 
2003 en 2004 vraagt de ambtenaar een bedrijf een relatie van 
hem in tijdelijke dienst te nemen. In ruil laat de ambtenaar 
steeds zijn dienst opdrachten verstrekken. Ook tekent hij 
prestatieverklaringen op facturen voor werkzaamheden  
die niet zijn verricht.

De ambtenaar wordt veroordeeld onder meer wegens omkoping 
en valsheid in geschrift.40

40  Rechtbank Arnhem d.d. 3 mei 2007, LJN BA4510 (www.jure.nl).

De ambtenaar is omgekocht door de externe belanghebbende. 
Hij antedateert ontvangen aanvragen, zodat die toch via 
de verlopen regeling kunnen worden toegekend. Voorts 
behandelt hij de aanvragen in strijd met de geldende (interne) 
procedurele vereisten. De ambtenaar wijzigt de administratie 
door openstaande leningen op nul te zetten, zonder dat de 
daartoe vereiste aflossingsnota’s beschikbaar zijn. Hij neemt 
stukken niet in de administratie op en verstrekt de externe 
belanghebbende informatie over de uitbesteding van het 
beheer van garantieverleningen en de manier waarop offertes 
moeten worden ingediend. Hierdoor kunnen er gedurende 
een periode van meerdere jaren grote bedragen via de 
organisatie van de externe belanghebbenden worden geleend, 
zonder dat terugbetaling plaatsvindt. Uiteindelijk wordt de 
staat door de geldverstrekker aangesproken voor een bedrag 
van meer dan 20 miljoen euro. De ambtenaar ontvangt van 
de externe belanghebbende een lening, provisiegelden en 
vergoedingskosten voor de oprichting van eigen bedrijven. 
Alles bijeen gaat het om circa 45.000 euro.

De externe belanghebbende wordt voor de omkoping van 
de ambtenaar veroordeeld en daarnaast wegens valsheid in 
geschrift, oplichting, witwassen en verduistering. De rechtbank 
acht bewezen dat de ambtenaar giften heeft aangenomen in ruil 
voor zijn diensten, maar door een omissie in de dagvaarding 
ontslaat de rechtbank hem op dit punt van rechtsvervolging. 
Hij wordt veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrift.39

5.3.2.	Werkwijzen	bij	‘bouw	en	onroerend	goed’

Binnen de Rijksrechercheonderzoeken op het werkveld ‘bouw 
en onroerend goed’ zijn enkele grootste gemene delers zichtbaar 
die wellicht ook op andere werkvelden kunnen voorkomen. Het 
betreft vooral het gunnen van meerwerk op lopende projecten. 
Hierbij wordt meermalen gewerkt met gefingeerde of vervalste 
facturen die door de betrokken ambtenaar worden getekend. 
In enkele gevallen worden de kosten, verbonden aan het 
omkopen van de ambtenaar door valse facturering, verhaald op 
de overheid. Aanbestedingen worden gemanipuleerd doordat 
ambtenaren soms vertrouwelijke informatie verstrekken aan 
inschrijvers, of in afwijking van vastgelegde procedures de 
opdracht aan bepaalde aannemers toewijzen. Ook komt het 
voor dat voor één werk meerdere, lagere facturen worden 
opgemaakt. Zo kan aanbesteding worden omzeild, of kan een 
ambtenaar tekenen, terwijl het eigenlijk een rekening betreft 
die zijn tekenbevoegdheid overstijgt.

39  Rechtbank ’s-Gravenhage d.d. 24 oktober 2008, LJN BG3286 (ambte-
naar) en LJN BG 1998 (externe belanghebbende) (www.rechtspraak.nl).
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Deel III – Afronding

Daarbij is niet gezegd dat (alleen) de Rijksrecherche de 
aangewezen instantie is voor verder onderzoek, en evenmin dat 
hierbij de strafrechtelijke invalshoek per definitie leidend zou 
moeten zijn.

Meer	zicht	op	omkopingsvoorvallen
Zonder onderzoek buiten het strafrechtelijke domein is niet 
nader in te vullen in welke mate omkoping wordt ontdekt, 
onderzocht en aangegeven. Evenmin wordt duidelijk in 
hoeverre signalen van misstanden bestaan die bij nader – al dan 
niet strafrechtelijk – onderzoek omkoping van ambtenaren aan 
het licht kunnen brengen. Of bepaalde soorten zaken meer of 
minder opgemerkt worden en of hier verschil bestaat tussen 
sectoren, werkvelden of categorieën externe belanghebbenden, 
valt op basis van alleen strafrechtelijke onderzoeken evenmin 
vast te stellen.

Verder onderzoek zou zich dus moeten uitstrekken tot 
onderzoeksdossiers en andere bronnen van buiten het 
strafrechtelijke domein.42

Meer	zicht	op	de	markt	voor	invloed	op	overheidsoptreden
Omkoping van ambtenaren is misschien een minder scherp te 
begrenzen fenomeen dan de opname van bepalingen hierover 
in het wetboek van strafrecht doet vermoeden. Een bredere 
markt voor beïnvloeding van overheidsoptreden, waarvan 
omkoping van ambtenaren ‘slechts’ onderdeel is, brengt met 
zich dat omkoping niet op zichzelf staat. Het is deel van een 
breder fenomeen dat niet door juridische begrenzingen wordt 
afgebakend. Hier zijn ethische, sociologische en economische 
aspecten zeker zo belangrijk. Veranderingen op andere 
deelmarkten kunnen effecten hebben op de omkopingsmarkt 
en andersom. Dit soort effecten zijn wel bekend als 
waterbedverschijnselen. Met meer inzicht in markten kan men 
beleid vormen en afstemmen op die beïnvloedingsmarkten.

42  Voor potentiële vindplaatsen van informatie over omkoping van 
ambtenaren, zie het overzicht in bijlage VI. Voor een globale indeling 
van actoren die zich met de bestrijding van omkoping van ambtenaren 
bezighouden, zie bijlage VII. Bronnen buiten het strafrechtelijk domein 
zijn bijvoorbeeld de verslaglegging van bestuurlijke c.q. disciplinaire 
onderzoeken van overheidsorganisaties en onderzoeken uitgevoerd 
door private onderzoeksinstanties zoals particuliere recherchebureaus 
of forensisch accountants.

Dit deel rondt het onderzoek af door richtingen aan te geven 
voor eventueel nader onderzoek.

1.	Conclusie	over	het	onderzoek	zelf

De belangrijkste conclusie over het onderzoek zelf is dat 
het zaakaanbod van de Rijksrecherche niet breed genoeg is 
gebleken als basis voor het in algemene zin vaststellen van 
kwetsbaarheden voor omkoping van ambtenaren in de civiele 
openbare sector. Ook niet nu het uitgebreid is met meldingen 
en onderzoeken van FIOD-ECD en SIOD. In de woorden van de 
begeleidingscommissie41: ‘wat de analyse niet kan bieden, is het 
aantonen van causaliteit tussen de geconstateerde kenmerken 
(bijvoorbeeld betrokkenheid bij aanbestedingsprocessen, 
positie in de organisatie, regionale spreiding) en het risico 
van omkoping. Met andere woorden, of deze karakteristieken 
daadwerkelijk ambtenaren omkopingsgevoeliger maken, kan op 
basis van deze analyse niet worden gesteld. […] De kenmerken 
van de bij omkoping betrokken personen zoals die uit de 
Rijksrecherchemeldingen en onderzoeken naar voren komen, 
zijn vooral interessant door de vragen die zij opwerpen.’

In die zin is niet voldaan aan de opdracht, die luidt: ‘Beschrijf, 
op basis van historische gegevens van de Rijksrecherche, en 
voor zover mogelijk andere (bijzondere) opsporingsdiensten, 
kwetsbaarheden die leiden tot een verhoogd omkopingsrisico 
van ambtenaren binnen de openbare sector. Geef daarbij waar 
mogelijk aan hoe en waar zulke omkoping voorkomt of waar 
dit waarschijnlijk is, en voor zover dit te bepalen is, de schade 
aan de integriteit van het functioneren van de Nederlandse 
overheid.’

Wel is dossierinformatie van de Rijksrecherche, de FIOD-ECD en 
de SIOD over omkoping van ambtenaren uit de openbare sector 
ontsloten en gebundeld. Er is zicht ontstaan op kenmerken en 
kwetsbaarheden van ambtenaren en externe belanghebbenden 
– uit opsporingsonderzoek. Deze zijn gespiegeld aan de 
zienswijze van materiedeskundigen van buiten de opsporing, 
zodat een wat breder perspectief is ontstaan.

2.	Richtingen	eventueel	nader	onderzoek

Eventueel verder onderzoek naar omkoping van ambtenaren 
zou gericht kunnen worden op twee aspecten:
•   zicht op omkopingsvoorvallen en daarbinnen op kenmerken 

van partijen en hun belangen
•   zicht op de markt voor invloed op overheidsoptreden in 

bredere zin en daarbinnen op wisselwerkingen tussen 
deelmarkten, waaronder die voor omkoping van ambtenaren

41  De begeleidingscommissie bestaat uit voorzitter prof. dr. H. van 
de Bunt en de leden dr. T. Lamboo, mr. dr. E.C. MacGillavry, H.G. Trip, 
drs. A. Volkers, drs. B.T. Winkel-Boer en mr. J. van Zijl.
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Bijlage I – Lijst interviews

Met	vertegenwoordigers	uit	sector	onderzoek	
en	wetenschap

De heer mr. F. Eijkelhof, lector Saxion Hogeschool Deventer en 
mevrouw mr. W. Slingerland, promovenda Saxion Hogeschool 
Deventer

De heer dr. E.D. Karssing, Nyenrode Business Universiteit 

De heer prof. dr. J.H.J. van den Heuvel, emeritus hoogleraar  
Vrije Universiteit Amsterdam

Met	vertegenwoordigers	uit	publieke	sector

Vier medewerkers, Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Leidinggevende, ministerie van Verkeer en Waterstaat

Medewerker ministerie belast met integriteitsbeleid en 
-onderzoek
  
Adviseur integriteitskwesties van een aan de overheid gelieerde 
non-profitorganisatie

Twee medewerkers van een grote gemeente, belast met 
integriteitsbeleid en -onderzoek

De heer A. Guijt, Beleidsmedewerker Unie van Waterschappen

De heer drs. H. Scherpenzeel, voorzitter commissie integriteit 
van de vereniging voor Griffiers (gemeenten) en griffier 
gemeente Goes

De heer dr. mr. H.J. de Vries, beleidsadviseur Bestuur en 
Juridische Zaken Provincie Utrecht

De heer prof. dr. Ing. S. Schaap, voormalig dijkgraaf en 
voorzitter Unie van Waterschappen, lid Eerste Kamer

De heren J. Ketting, beveiligingsambtenaar (BVA), ministerie 
van Algemene Zaken en drs. R.F.A.C.M. van Meijbeek, 
beleidsmedewerker ministerie van Algemene Zaken

Met	vertegenwoordigers	uit	private	sector

Directeur/eigenaar software- en automatiseringsbedrijf

De heer L.C. van Dijke, Koninklijke Volker Wessels Stevin NV

De heer prof. dr. S.P. Kaptein, KPMG Advisory BV

De heren dr. E. Kolthoff en P. Werkman RA, Bureau Integriteit 
Nederlandse Gemeenten (BING)

De heer drs. J.W. Hesselink, Siemens Nederland BV

De heer mr. L.M. Burger - CAPRA Juridisch adviesbureau

De heer drs. A. Jansen, EPPA Politiek en lobby consultants

De heer drs. A.P. Ranner, Transparency International
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Bijlage II –  Verdeling van meldingen en  
onderzoeken over werkvelden

Tabel 6 - meldingen bij Rijksrecherche, FIOD-ECD en SIOD – verdeling over werkvelden

Werkveld Rijksrecherche
FIOD-ECD	en	

SIOD

Totaal	meldingen	
Rijksrecherche,		

FIOD-ECD	en	SIOD

Percentage	van	totaal	
Rijksrecherche,		

FIOD-ECD	en	SIOD

Bepalen rijvaardigheid/uitgifte rijbewijzen 8 Geen 8 3,62

Bouw en onroerend goed 49 Geen 49 22,17

Democratische besluitvorming 3 Geen 3 1,36

Gevangeniswezen 37 Geen 37 16,74

Grensbewaking 25 2 27 12,22

Heffen en innen van belastingen 9 12 21 9,50

ICT 2 Geen 2 0,9

Milieubescherming 2 Geen 2 0,9

Subsidieverlening 2 Geen 2 0,9

Toelating, verblijf en naturalisatie 21 Geen 21 9,50

Toezicht op en/of reguleren van horeca 4 Geen 4 1,81

Werkvelden die eenmaal voorkomen 9 4 13 5,88

Meldingen waarvan werkveld niet in database is gebracht 32 Geen 32 14,48

Totaal	(in	hele	getallen) 203 18 221 100%

Tabel 7 - Onderzoeken door Rijksrecherche, FIOD-ECD en SIOD – verdeling over werkvelden

Werkveld
Onderzoeken	

Rijksrecherche
Onderzoeken	

FIOD-ECD	of	SIOD

Totaal	onderzoeken	
Rijksrecherche,		

FIOD-ECD	en	SIOD

Percentage	van	totaal	
Rijksrecherche,		

FIOD-ECD	en	SIOD

Bouw en onroerend goed 34 Geen 34 46,57

Democratische besluitvorming 3 Geen 3 4,11

Financieel toezicht 2 Geen 2 2,74

Gevangeniswezen 6 Geen 6 8,22

Grensbewaking Geen 2 2 2,74

Heffen en innen van belastingen Geen 10 10 13,70

ICT 1 Geen 1 1,37

Inkoop goederen of diensten 2 1 3 4,11

Landbouw en visserij 1 Geen 1 1,37

Milieubescherming 1 Geen 1 1,37

Subsidieverlening 2 Geen 2 2,74

Toelating, verblijf en naturalisatie 4 Geen 4 5,48

Individuele arbeidsvoorwaarden 2 Geen 2 2,74

Verstrekking uitkering sociale zekerheid Geen 1 1 1,37

Onbekend/niet eenduidig 1 Geen 1 1,37

Totaal	(in	hele	getallen) 59 14 73 100%
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Bijlage III –  Verdeling van ambtenaren over 
overheidssectoren

Tabel 8 - Meldingen en onderzoeken Rijksrecherche, FIOD-ECD en SIOD – verdeling ambtenaren tussen overheidssectoren 2003 – 2007

Sector	overheid Aantal	ambtenaren	
(peiljaar	2006)

Aantallen	in	meldingen	en	onderzoeken	
(totalen	2003	–	2007)

Meldingen Onderzoeken

Rijk 117.000   155 41

Gemeente 190.000    90 40

Provincie, rechterlijke macht en waterschappen   27.000      4    2

Hybride organisaties/arbeidsrechtelijk geen ambtenaar onbekend     12    4

Onbekend n.v.t.      4    0

Totalen 334.000 265 87

Tabel 9 - Verhouding tussen aantal ambtenaren werkzaam in sector en aantal ambtenaren uit die sector in meldingen en onderzoeken

Sector	overheid Aantal	ambtenaren Hele	onderzoeksperiode	(2003	t/m	2007) Gemiddeld	per	jaar

Meldingen
1:	…

Onderzoeken
1:	…

Meldingen
1:…

Onderzoeken
1:	…

Rijk  117.000    755   2.854   3.775 14.268

Gemeenten 190.000 2.111  4.750 10.556 23.750

Provincies, rechterlijke macht 
en waterschappen

  27.000  6.750 13.500 33.750 67.500

Toelichting
De uitkomst dat voor de sector ‘provincie, rechterlijke macht en waterschappen’ in de onderste tabel aantallen worden 
genoemd die het totale aantal ambtenaren in deze sector overstijgen, wordt veroorzaakt doordat het aantal meldingen en 
onderzoeken uit deze sector in de onderzochte periode 2003 – 2007 minder dan één per jaar is.
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Bijlage IV –  Door materiedeskundigen  
kwetsbaar genoemde activiteiten

Tabel 10 - Activiteiten door geïnterviewden als kwetsbaar voor omkoping genoemd, naar sector overheid en aard externe belanghebbende43

Sector	overheid Externe	belanghebbenden

Particulier Bedrijven	en	andere	rechtspersonen Crimineel Niet	gespecificeerd	of	anders

Rijk -  toezicht en bestuurlijke 
handhaving

- beïnvloeding van politieke processen
- besluitvorming
- beleid en normstelling
- sectoraal toezicht
- toezicht en bestuurlijke handhaving
- horeca
- lobby
- milieubeheer en afvalverwerking

-  milieubeheer en 
afvalverwerking

-  toezicht en bestuurlijke 
handhaving

- subsidiëring

-  beïnvloeding op politieke 
processen

- besluitvorming
- defensiebelangen
- diplomatiek verkeer
- economische zaken
- inbreuk op detentieregime
- omgang met informatie
-  optreden hoge ambtenaren  

en bestuurders
- veiligheidsapparaat

Provincies - subsidiëring
- vergunningverlening

- aanleg infrastructuur
- bouwactiviteiten
-  complexe projecten waarvoor veel 

expertise wordt gevraagd
-  subsidiëring vooral (jeugd)zorg en 

kunst

Milieubeheer en 
afvalverwerking

Waterschappen - aanbestedingen en prijsvorming
- aanleg infrastructuur
- bouwactiviteiten
- inkoop
-  sale and lease back43

van gebouwen & werken

Gemeenten - bouwactiviteiten
-  democratische 

besluitvorming
- identiteitsbewijzen
-  ruimtelijke ordening/ 

bestemmingsplannen
-  toezicht en bestuurlijke 

handhaving
- vergunningverlening

- aanbestedingen en prijsvorming
- aanleg infrastructuur
- bouwactiviteiten
- gronduitgifte
- milieubeheer en afvalverwerking
- opdrachtverlening
-  ruimtelijke ordening/ 

bestemmingsplannen
- subsidiëring
- toezicht en bestuurlijke handhaving
- vergunningverlening

- horeca
- identiteitsbewijzen
- (soft)drugs, handel in
-  toezicht en bestuurlijke 

handhaving
- vergunningverlening

-  complexe projecten waarvoor 
veel expertise wordt gevraagd

Hybride	
organisatievormen	
en/of	ambtenaren	
zonder	
arbeidsrechtelijke	
ambtenarenstatus

- aanbestedingen en prijsvorming
- aanleg infrastructuur
- bouwactiviteiten 
-  complexe projecten waarvoor veel 

expertise wordt gevraagd
- projectontwikkeling

-  notariële 
werkzaamheden

-  notariële  
werkzaamheden

Niet	gespecificeerd	
of	anders	

-  complexe 
waardebepaling van 
goederen, diensten of 
werken

- geldstromen
-  omgang met en toegang 

tot informatie
- sociale uitkeringen
- subsidiëring
- vergunningverlening

- aanbestedingen en prijsvorming
- aanleg infrastructuur
- acquisitie en relatiebeheer
- adviesverlening
- bouwactiviteiten 
-  complexe projecten waarvoor veel 

expertise wordt gevraagd
- concessieverlening
- economie
- geldstromen
- ICT-werkzaamheden
- inhuur expertise
- interim-functievervulling
- lobby
- projectontwikkeling
- reguleren of vaststellen van tarieven
- vergunningverlening

- besluitvorming
-  complexe 

waardebepaling van 
goederen, diensten of 
werken

- diefstal
- omgang met informatie
-  rechtspraak en 

rechtshandhaving
- subsidieverlening
- veiligheidsapparaat
- vergunningverlening
- witwassen

-  beïnvloeding van politieke 
processen

- beleid en normstelling
- besluitvorming
- bouwactiviteiten
- geldstromen
- horeca
-  milieubeheer en 

afvalverwerking
- omgang met informatie
- onroerend goed
- prostitutiebranche
- subsidiëring
-  toezicht en bestuurlijke 

handhaving
- vergunningverlening

43  Sale and lease back: het verkopen van gebouwen of werken aan een derde partij, van wie de oorspronkelijke eigenaar het gebouw of het werk 
vervolgens terughuurt.
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Bijlage V –  Doel omkoping voor  
ambtenaren

Tabel 11 - Voordeel voor ambtenaren: onderzoeken Rijksrecherche

Omschrijving	voordeel Toegezegd Geleverd Beschrijving

Geld 14 20

Uitbetaling 14 12 In totaal betaalde bedragen lopen uiteen van 500 tot 90.000 euro

Korting op levering goed of dienst - 8 Kortingen lopen uiteen van minder dan 1.000 tot 131.000 euro

•  Waarvan op auto - 2 Onder marktwaarde leveren van gebruikte auto aan ambtenaar

•  Waarvan op verbouwingswerk - 5 In waarde uiteenlopend van enkele duizenden tot 131.000 euro

•  Waarvan op grond - 1 Korting was ca. 35% van de grondwaarde

In	natura	–	goed 6 7

Auto 3 4 Geven van gebruikte auto aan ambtenaar

Computers 2 1 Laptops. In één geval is uiteindelijk niet de laptop beschikbaar 
gesteld maar geld gegeven.

Drugs - 1 Cocaïne aan gebruikende ambtenaar

Niet nader gespecificeerd 1 1 Betreft verschillende relatiegeschenken

In	natura	–	dienst 12 18

Verbouwingswerkzaamheden 3 9 In waarde uiteenlopend van enkele honderden tot tienduizenden 
euro, in twee gevallen niet aan woning ambtenaar maar van een 
van zijn relaties.

Horeca- of clubbezoek 3 4 In drie gevallen bezoek aan sexclub en/of bordeel

Bezoek aan sportevenement 1 1 Kostbaar bezoek aan prestigieus sportevenement in het 
buitenland

Reis 1 1 Naar exotische bestemming, met partner

Sponsoring 1 - De vraag was enkele duizenden euro

Hulp bij constructie bij grondtransacties 2 2 Opbrengst voor de ambtenaar was 51.000 euro

Notariële diensten 1 1 Betreft het om niet opmaken van notariële akten voor  
de ambtenaar

Overig 4 8

Vriendendienst 1 4 Geen directe tegenprestatie

Verbetering of behoud carrièreperspectief 2 3 Betreft in één geval dwang of chantage. In een ander geval 
het regelen van een baan bij de derde voor een relatie van de 
ambtenaar. In het derde geval een baan voor de ambtenaar

Bescherming tegen geweld 1 1 Betreft dwang tegen de ambtenaar

Totaal	onderzoeken	met	toegezegd	of	
verstrekt	voordeel	aan	ambtenaar

36 53 In 24 onderzoeken is niet duidelijk geworden dat vooraf voordeel 
was toegezegd, in 13 niet of toegezegd voordeel is verstrekt.
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Tabel 12 - Voordeel voor ambtenaren - onderzoeken FIOD-ECD en SIOD

Omschrijving	voordeel Toegezegd Geleverd Beschrijving

Geld 10 6  

Uitbetaling     

•  Als vast bedrag 2 1 Toegezegde bedragen tot 2 miljoen euro, betaalde bedragen op 
toezeggingen zijn uit verslag niet gebleken.
Betaling van 24.000 euro zonder dat voorafgaande toezegging 
zichtbaar is

•  Als percentage opbrengst voor derde 5 4 Toegezegde percentages deels onbekend, verder van 10-25%.
Uitbetaalde bedragen van ca. 1.500 tot ca. 150.000 euro.

•  Als prijs per keer dat is gehandeld of nagelaten 3 1 Betreft driemaal een toezegging van 25.000 euro per 
doorgelaten transport, waarvan betaling niet is gebleken. In één 
geval gaat het om 50 euro per keer dat info wordt gelekt, dit is 
betaald maar voorafgaande toezegging is niet aangetroffen.

In	natura 0 2 Etentjes en reizen over periode van 2 jaar. Auto en cosmetische 
behandeling

Er	blijkt	uit	de	verslaglegging	dat	er	niets	is	
geleverd

n.v.t. 3  

Verslaglegging	geeft	geen	uitsluitsel	over	
eventuele	toezegging	respectievelijk	levering

9 7  

Totaal 19 19  
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Bijlage VI –  Potentiële vindplaatsen informatie  
omkoping van ambtenaren

Niet opgemerkt Daders en 
getuigen

Wel opgemerkt maar geen nadere actie   

Intern onderzoek

Extern onderzoek

Toetsing - binnen kader verstrekte opdracht

Voorval herkend als omkoping

Toetsing - binnen kader verstrekte opdracht

Voorval herkend als omkoping

Interne 
onderzoeksafd.

(Private) externe 
onderzoekers

Aangifte OM Afzien van aangifte na intern beraad 

Afzien van aangifte na overleg met OM 

Ambtelijke top

Opsporingsonderzoek Sepot/onderzoek niet gericht op omkoping 

Openbaar 
Ministerie

Door regulier politiekorps

Door bijzondere opsporingsdienst

Door Koninklijke Marechaussee

Door Rijksrecherche Sepot

Afdoening anders dan vervolging

Strafproces Veroordeling wegens omkoping ambtenaar Jurisprudentie

Rijksrecherche 2010

Voorval omkoping

Gebeurtenis Vervolg op gebeurtenis Vindplaats informatie
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Bijlage VII –  Schematisch overzicht onderzoekers 
naar omkoping van ambtenaren

Toelichting
Het uitgevoerde dossieronderzoek door de Rijksrecherche beschrijft informatie beschikbaar onder ‘RR’ (staat voor Rijksrecherche). 
Het dossieronderzoek bij de FIOD-ECD en de SIOD beschrijft een gedeelte van de informatie die beschikbaar is onder 
‘politie, bijzondere opsporingsdiensten’. Voor de drie diensten samen gaat het om informatie uit het omcirkelde gebied. 

De geïnterviewde 28 materiedeskundigen komen uit de publieke en private sector, vooral uit het bereik van ‘preventie’ tot ‘aangifte’ 
en uit de sector ‘onderwijs en wetenschap’, overigens zonder de pretentie van representativiteit.

Intern onderzoek (interne onderzoeksafdeling, vertrouwenspersoon, leidinggevenden, personeelszaken, enz.)

Extern onderzoek (accountant, forensisch accountant, privaat recherchebureau, deskundigen)

Aangifte (overgang bestuurlijke/private naar strafrechtelijke repressie, bevoegdheden strafvordering) 

Strafrechtelijk onderzoek

Strafproces

Preventie (beleid, regels van compliance, bewustmaking risico’s, inrichting processen, control, meldpunten)

Publieke sector Private sector

Politie, bijzondere   opsporingsdienst

Opmerken ambtsmisbruik (overgang preventie naar bestuurlijke/private repressie)

RR

CBA Rijksrecherche 2010
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