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1 Inleiding 
 

Deze masterproef stelt zich tot doel onderzoek te doen naar het maatschappelijk als 

ongewenst ervaren fenomeen van corruptie, dat ook soms in verband wordt gebracht met 

zogenaamde integriteitsproblemen. Wie op zoek gaat naar een sluitende definitie voor de 

begrippen “corruptie” en “integriteit” stelt al vlug vast dat beide begrippen moeilijk te 

omschrijven zijn. Corruptie is namelijk een begrip waaraan meerdere betekenissen gegeven 

kunnen worden. Zo omschrijft VAN DALE het begrip als “omkoping, omkoopbaarheid”
1
. 

Integriteit wordt dan weer omschreven als “onschendbaarheid, eerlijkheid en 

onkreukbaarheid”
2
.  

 

Het Nederlandse woord integriteit vindt zijn oorsprong in het Latijnse begrip „integritas‟, 

hetwelk „het onaangetast zijn‟ ofwel „het vers, rein en ongedeerd zijn‟ betekent. Het woord 

werd in verschillende contexten gebruikt. In de landbouwsector gaf het aan dat vee, vruchten 

of gewassen in excellente staat verkeerden en daarmee geschikt waren om geofferd te worden. 

Religieus gezien had integriteit vaak betrekking op het onaangetast zijn van het geloof, of op 

de zuiverheid van een persoon. De filologie sprak dan weer over de integriteit van een tekst 

indien deze niet corrupt was. Corruptie wijst in laatstgenoemde context op het proces 

waardoor een tekst door het herhaaldelijk overschrijven steeds verder van de oorspronkelijke 

tekst was gaan verschillen
3
.  

Meer algemeen wordt integriteit sinds de Oudheid gezien als de tegenhanger van corruptie 

oftewel „corruptio‟. Dit begrip wees op het aangetast zijn en de daarmee samenhangende 

vergankelijkheid van een systeem of object
4
.  

Discussies over corruptie en integriteit betreffen tot het einde van de 18
e
 eeuw klassieke 

thema‟s uit de Grieks-Romeinse oudheid en de vroegchristelijke tijd. Het verval van staten of 

samenlevingen, zedelijk of religieus verval blijven centrale onderwerpen. Pas tijdens de 19
e
 

eeuw kwam hier verandering in. Vanaf dat ogenblik ontwikkelde zich het fenomeen van 

corruptie in de moderne betekenis van het woord. In die zin dient corruptie wereldwijd, zowel 

                                                      
1
http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&

searchQuery=corruptie  
2
http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&

searchQuery=integriteit  
3
 J.B.M. VAN RIJEN, “Integriteit” in A.B. HOOGENBOOM, R.N.J. KAMERLING, J.G. KUIJL, M. PHEIFFER en C.D. 

SCHAAP, Aspecten van integriteit, Den Haag, Koninklijke Vermande, 2001, 40-43. 
4
 J.B.M. VAN RIJEN, “Integriteit” in A.B. HOOGENBOOM, R.N.J. KAMERLING, J.G. KUIJL, M. PHEIFFER en C.D. 

SCHAAP, Aspecten van integriteit, Den Haag, Koninklijke Vermande, 2001, 40-43. 

http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&searchQuery=corruptie
http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&searchQuery=corruptie
http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&searchQuery=integriteit
http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&searchQuery=integriteit
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in de politieke en bestuurlijke als in de private sector, begrepen te worden als het betalen van 

smeergeld, het verkopen van concessies, enzovoort. Ook gedurende het grootste deel van de 

20
e
 eeuw is het begrip corruptie de hoofdrolspeler in desbetreffende discussies, terwijl 

integriteit op de achtergrond blijft. Heden ten dage merken we in dit verband echter een 

verschuiving in de richting van het begrip integriteit op. Deze verschuiving valt te verklaren 

door een verandering in ons denken over moreel handelen. Binnen de ethiek kwam immers 

een verschuiving van de regelethiek naar de zogenaamde deugdenethiek tot stand. De 

regelethiek gaat uit van relaties van menselijke handelingen tegen een achtergrond van 

algemene morele regels. Deugdenethiek daarentegen stelt geen regels of regelconform gedrag 

voorop, maar eigenschappen en deugden die mensen in staat moeten stellen vanuit een eigen 

zedelijk inzicht te handelen in concrete situaties. Indien  regels vereist zijn om corruptie te 

bestrijden is het eigenlijk al te ver gekomen. Door het trainen van een deugd, met name de 

integriteit, moet de bezitter ervan zich afhouden van corrupt handelen. Een persoon die 

geleerd heeft integer te handelen hoeft niet lastiggevallen te worden met regels over wat wel 

en niet mag
5
.  

 

Doorheen deze masterproef zal dus op zoek gegaan worden naar een volledige 

begripsbepaling voor beide concepten. Corruptie zal daartoe belicht worden vanuit diverse 

invalshoeken. Zo zal de juridische benadering, de sociologisch-criminologische benadering en 

de economische benadering toegelicht worden. Daar deze masterproef tot stand komt binnen 

het kader van de opleiding Rechten zal het merendeel van de aandacht besteed worden aan het 

juridische luik. De internationale, Europese en Belgische aanpak van corruptie zullen binnen 

dit juridisch luik ruimschoots aan bod komen. Voorts zullen oorzaken en risicofactoren van 

corruptie, alsook slachtoffers van het fenomeen besproken worden. 

Wat het concept integriteit betreft zal om te beginnen onderzocht worden wat onder een 

integriteitsschending verstaan wordt en hoe een efficiënt integriteitsbeleid er uitziet. Verder 

zullen enkele concrete strategieën (repressief versus preventief) inzake integriteitsbeleid onder 

de loep genomen worden. De huidige economische toestand maakt het ook aangewezen een 

kijkje te gaan nemen hoe hedendaagse ondernemingen omgaan met integriteit. 

Tot slot zal in de masterproef onderzocht worden of tussen corruptie en integriteit een 

verband terug te vinden is. 

                                                      
5
 J.B.M. VAN RIJEN, “Integriteit” in A.B. HOOGENBOOM, R.N.J. KAMERLING, J.G. KUIJL, M. PHEIFFER en C.D. 

SCHAAP, Aspecten van integriteit, Den Haag, Koninklijke Vermande, 2001, 40-43. 
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2 De juridische benadering van corruptie 
 
In dit hoofdstuk zal achtereenvolgens nagegaan worden op welke wijze het internationaal, het 

Europees en het nationaal niveau het fenomeen corruptie aanschouwt en welke acties ertegen 

ondernomen worden. Zo zullen de initiatieven die uitgingen van internationale instanties 

(OESO en Verenigde Naties) en Europese instanties (Europese Unie en Raad van Europa) aan 

bod komen. Wat de Belgische wetgever betreft zullen de verscheidene misdrijven die in het 

Belgisch Strafwetboek onder de noemer corruptie vallen uitgewerkt worden. Bijzondere 

wetgeving terzake sluit dit hoofdstuk af. 

 

2.1 Een internationaal pijnpunt 

 
Gedurende de voorgaande eeuw werd midden jaren negentig op het internationaal niveau 

bijzondere aandacht besteed aan fenomenen als georganiseerde criminaliteit en 

witteboordencriminaliteit
6
. „Georganiseerde criminaliteit‟ wordt immers beschouwd als een 

complex, gevaarlijk en bedreigend iets dat zijn gelijke niet kent tussen de 

criminaliteitsvormen en daarom een bijzondere en krachtige aanpak vereist. Welke de 

betekenis is van woorden als complex, gevaarlijk en bedreigend kan echter sterk verschillen 

naargelang de beleidskeuzes die gemaakt worden
7
. Omdat „corruptie‟ een vorm van 

criminaliteit is welke zeer vaak met georganiseerde criminaliteit geassocieerd wordt, kwam 

ook de aanpak van corruptie hoog op de agenda te staan
8
. Steeds meer groeide bij opererende 

opsporingsinstanties het besef dat dergelijke criminaliteit een groot gevaar vormt voor een 

goede werking van het overheidsapparaat en dat zij om die reden op afdoende wijze bestreden 

dient te worden.  

 

De internationale aandacht voor het fenomeen corruptie vertaalde zich zelfs in de creatie van 

een aantal instrumenten om het corruptiegehalte van een rechtsorde te meten. Zo werd de 

„Corruption Perceptions Index‟ (CPI) gecreëerd die de frequentie van corruptie in de publieke 

sector in 180 landen weergeeft. Deze statistieken worden sinds 1995 door de organisatie 

                                                      
6
 B. DE RUYVER, F. BULLENS, T. VANDER BEKEN en N. SIRON, Anti-corruptiestrategieën: de aanpak van 

corruptie en beïnvloeding bij de bestrijding van de hormonendelinquentie en de vleesfraude: een case-study, 

Antwerpen, Maklu, 1999, 152. 
7
 T. VANDER BEKEN en N. SIRON, “De goede en de slechte crimineel. Georganiseerde criminaliteit, 

organisatiecriminaliteit en corruptie”, Orde dag 2000, afl. 12, 65. 
8
 B. DE RUYVER en T. VANDER BEKEN, “Corruption and organized crime”, in B. RIDER, Corruption: the enemy 

within, Den Haag, Kluwer Law International, 1997, 77-84. 



4 
 

Transparency International (TI) op jaarlijkse basis gepubliceerd en zijn vrij te consulteren via 

de website http://www.transparency.org. Recent werden door Transparency International 

bijkomende instrumenten ontwikkeld ter aanvulling van de Corruption Perceptions Index. Te 

denken valt onder meer aan de „Bribe Payers Index‟ (BPI) welke corruptie rangschikt 

naargelang het land van oorsprong en de mate waarin lokale bedrijven betrokken zijn bij 

omkoping in het buitenland. Sinds 2003 wordt ook een „Global Corruption Barometer‟ (GCB) 

gepubliceerd welke de perceptie en ervaring van corruptie bij het publiek in meer dan 60 

landen meet
9
.  

 

Uit deze statistieken blijkt alvast dat corruptie geen nevenproduct is van het kapitalisme, een 

marktvorm die individuele maximale economische groei vooropstelt boven het belang van de 

gemeenschap. Corruptie werd immers in gelijke mate teruggevonden in bureaucratieën van 

niet-kapitalistische landen. Zo blijkt onder meer het communistische Rusland een uiterst 

corrupt land te zijn
10

. Het is een ziekte die voorkomt in alle samenlevingen, ongeacht de 

politieke, sociale, religieuze of economische achtergrond
11

. 

 

Zo zien we dat België in 2009 met een score van 7.1 de 21
e
 plaats inneemt in de CPI 

ranking
12

. Dat België goed scoort op het vlak van de Bribe Payers Index blijkt uit de 

resultaten van 2008. Toen deelde België samen met Canada de eerste plaats door een score 

van 8.8 te behalen op een schaal waar 10 voor „very clean‟ staat. Belgische en Canadese 

bedrijven worden dus aanzien als diegene die het minst betrokken zijn bij omkoping in het 

buitenland
13

. 

 

Als gevolg van deze verhoogde aandacht voor corruptie op wereldniveau werden halfweg de 

jaren negentig dan ook door verscheidene internationale gremia initiatieven genomen om 

wetgeving op te stellen die toelaat corruptie te bestrijden. De vervolging en bestraffing van 

corruptie verloopt immers vaak problematisch omdat de gebruikelijke incriminaties niet 

                                                      
9
 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices 

10
 Zie in dit verband K.M. SIMIS, USSR: the corrupt society. The secret world of Sovjet capitalism, New York, 

Simon and Schuster, 1982, 316 p. 
11

 I. CARR, “Fighting corruption through regional and international conventions: a satisfactory solution?”, 

European journal of crime, criminal law and criminal justice 2007, 124. 
12

 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table  
13

 http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2008/bpi_2008_en  

http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table
http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2008/bpi_2008_en
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volstaan om op een efficiënte manier tegen dit probleem op te treden
14

.  Hieronder zal een 

beknopt overzicht gegeven worden van initiatieven die in het verleden genomen werden door 

gremia op het internationale en Europese niveau. 

 

2.1.1 Het internationaal niveau 

 
In de discussie over een anti-corruptiebeleid zullen partijen vaak de nadruk leggen op de 

weerslag die corruptie heeft op de economie. De overheid en de economie zijn nauw met 

elkaar verbonden. Een markteconomie gedijt in een rechtsstaat en in een staat waar de 

publieke sector bepaalde essentiële voorzieningen aanbiedt of garandeert. Wanneer men te 

kampen krijgt met een corrupte en corrumperende overheid zal dit kostprijsverhogend werken 

op de economie
15

. Door de eeuwen heen is er sprake geweest van corruptie. Zo ging de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie op het einde van de 18
e
 eeuw ten onder aan corruptie en 

mismanagement. Ook binnen West-Europa was corruptie schering en inslag. De economische 

wetenschap heeft echter lange tijd langs corruptie heen gekeken. Corruptie behoorde immers 

lang tot de categorie inefficiëntie, een probleem waar economen het liever niet over hebben.  

In intellectuele kringen werden dan ook alternatieve politieke systemen besproken ter 

vervanging van de bestaande machtsverdelingen. Zo ontstonden in Frankrijk, Groot-Brittannië 

en Pruisen  stromingen om langs een rationele weg te komen tot een verbetering van de 

maatschappij. Rechtsfilosofen, moraalfilosofen en politieke filosofen waren daarbij 

belangrijke actoren in het debat. De Verlichting zag de economische wetenschap als een 

beleidswetenschap die via het opstellen van regels de staat zo zou inrichten opdat er een 

maximale welvaart uit zou resulteren
16

. 

 

Heden ten dage wordt corruptie in de economie echter niet langer als een onvermijdelijk 

cultuurverschijnsel aanzien, maar als een te bestrijden probleem. Het mag dan ook geen 

verwondering wekken dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

(OESO) een van de eerste instanties was om corruptie aan te pakken. 

 

                                                      
14

 B. DE RUYVER, F. BULLENS, T. VANDER BEKEN en N. SIRON, Anti-corruptiestrategieën: de aanpak van 

corruptie en beïnvloeding bij de bestrijding van de hormonendelinquentie en de vleesfraude: een case-study, 

Antwerpen, Maklu, 1999, 152. 
15

 E.J.J.M. KIMMAN, “Wat is er verkeerd aan corruptie? Corruptie in de economie” in A.R. HARTMANN en E.J.V. 

POLS (eds.), Corruptie: van taboe naar sociale verandering, Arnhem, Gouda Quint, 2001, 5. 
16

 E.J.J.M. KIMMAN, “Wat is er verkeerd aan corruptie? Corruptie in de economie” in A.R. HARTMANN en E.J.V. 

POLS (eds.), Corruptie: van taboe naar sociale verandering, Arnhem, Gouda Quint, 2001, 8-9. 
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2.1.1.1 De OESO 

 
Vanaf 1980 begon de OESO te onderzoeken op welke wijze ongeoorloofde betalingen in het 

handelsverkeer konden bestreden worden. Als gevolg van deze studies kwam op 27 mei 1994 

een eerste OESO aanbeveling inzake omkoping bij internationale zakelijke transacties tot 

stand
17

. Deze aanbeveling werd echter vrij vlug herzien omdat verscheidene OESO lidstaten 

er weinig voor voelden om op korte termijn hun nationale wetgeving aan te passen in die zin 

dat het omkopen van buitenlandse ambtenaren strafbaar zou worden gesteld.  Een argument 

voor die weigering was dat, hoewel die lidstaten wel bereid waren hun wetgeving aan te 

passen, zij eerst duidelijkheid wensten te verkrijgen over de ontwikkelingen binnen de 

Europese Unie inzake corruptiebestrijding
18

. Op 11 april 1996 volgde ondanks de aarzelingen 

van de lidstaten een tweede aanbeveling waarbij de lidstaten werden aangespoord de fiscale 

aftrekbaarheid van steekpenningen aan buitenlandse ambtenaren te beteugelen
19

.  

De staatshoofden en regeringsleiders van de G7 verklaarden kort daarop, in juni 1996, dat zij 

vastberaden waren de corruptie bij internationale handelstransacties aan te pakken. Daarbij 

verzochten zij de OESO meer aandacht te besteden aan het uitwerken van internationale 

instrumenten teneinde het aanklagen te vergemakkelijken
20

. Naar aanleiding van deze 

topconferentie te Lyon deden de ministers van de OESO meer concrete voorstellen. Zo onder 

meer het verzoek om in 1997 een verslag in te dienen over de strafbaarstelling van het 

omkopen van buitenlandse ambtenaren. Daarop werd de aanbeveling van 1994 vervangen 

door de (herziene) aanbeveling inzake omkoping bij internationale zakelijke transacties. Als 

gevolg hiervan werden onderhandelingen gestart om in de materie een verdrag tot stand te 

brengen
21

. Het beoogde doel werd op 17 december 1997 bereikt met het in Parijs tot stand 

gekomen Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij 

internationale zakelijke transacties
22

. Hierin werd onder meer bepaald dat elke verdragspartij 

de nodige maatregelen zou nemen opdat haar wetgeving het aanbieden van eender welk 

voordeel aan een buitenlandse ambtenaar als een misdrijf zou aanzien
23

. 

                                                      
17

 Recommendation of the Council on Bribery in International Transactions. 
18

 E. MANUNZA, EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van corruptie 

en georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 259. 
19

 Recommendation of the Council on the Tax Deductibility of Bribes to Foreign Officials. 
20

 E. MANUNZA, EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van corruptie 

en georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 259-260. 
21

 B. DE RUYVER, F. BULLENS, T. VANDER BEKEN en N. SIRON, Anti-corruptiestrategieën: de aanpak van 

corruptie en beïnvloeding bij de bestrijding van de hormonendelinquentie en de vleesfraude: een case-study, 

Antwerpen, Maklu, 1999, 154. 
22

 The Convention on Combatting Bribery of Officials in International Business Transactions. 
23

 Artikel 1 van het Verdrag.  
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2.1.1.2 De Verenigde Naties 

 
Naast de OESO hebben ook de Verenigde Naties (VN) zich in het verleden over de corruptie 

problematiek ontfermd. Zo hechtte de Algemene Vergadering in december 1996 als onderdeel 

van een resolutie „Action against corruption‟ over corruptiebestrijding, haar goedkeuring aan 

een internationale gedragscode voor ambtenaren, de zogenaamde „International Code for 

Public Officials‟. Tevens werden problemen als omkoping van buitenlandse ambtenaren, 

fiscale aftrekbaarheid van steekpenningen, extraterritoriale jurisdictie en het bankgeheim 

aangepakt door het goedkeuren van een verklaring tegen corruptie en omkoping bij 

internationale handelstransacties
24

. 

 

In december 2000 besliste de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een ad hoc 

comité op te richten met als opdracht een doeltreffend internationaal rechtsinstrument tegen 

corruptie op te stellen. Dit rechtsinstrument zou verreikende gevolgen hebben voor de 

wereldwijde strijd tegen corruptie
25

. Uit de onderhandelingen van het comité resulteerde de 

„United Nations Convention Against Corruption‟ die op 31 oktober 2003 opgemaakt werd te 

New York. Dit verdrag was vernieuwend omdat het de eerste wettelijk bindende 

internationale overeenkomst was die de strijd aanbond met corruptie, nu met name ook tegen 

de niet georganiseerde corruptie in de private én publieke sector
26

. Hoewel het verdrag pleit 

voor een preventieve aanpak worden er in het verdrag ook curatieve verplichtingen aan de 

lidstaten opgelegd. Voorbeelden van een preventieve aanpak zijn onder meer het opstellen 

van gedragscodes en good practices, het inrichten van organen ter voorkoming van corruptie 

en het hanteren van strikte regels bij het gunnen van overheidsopdrachten. Daarnaast heeft het 

verdrag tot doel de strafrechtelijke samenwerking tussen de verdragsstaten te verbeteren door 

onder meer de uitleveringsprocedure uit te breiden en te versnellen, de wederzijdse rechtshulp 

en de politionele samenwerking te versterken, of door gezamenlijk onderzoeken mogelijk te 

maken
27

. Wat Vlaanderen betreft kunnen we vaststellen dat op 16 oktober 2007 het ontwerp 

van decreet houdende instemming met het verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, 

                                                      
24

 E. MANUNZA, EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van corruptie 

en georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 260. 
25

 W. HETZER, “Corruption and Integration – Does the expansion of the European Union represent a risk 

factor?”, European journal of crime, criminal law and criminal justice 2004, afl. 4, 310. 
26

 Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, 

opgemaakt in New York op 31 oktober 2003, Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, stuk 1296, nr. 2, 4. 
27

 Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, 

opgemaakt in New York op 31 oktober 2003, Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, stuk 1296, nr. 2, 4-5. 
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opgemaakt in New York op 31 oktober 2003, in de Commissie voor Buitenlands Beleid, 

Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme werd besproken en 

goedgekeurd
28

. 

De impact van het hierboven beschreven verdrag wordt geacht merkbaar en succesvol te zijn 

gelet op de steun die het krijgt van andere internationale organisaties zoals de Wereldbank, 

het Internationaal Monetair Fonds en beleidshoofden van ontwikkelde landen
29

. 

 

2.1.2 Het Europees niveau 

 

Naast de aandacht voor corruptie op het internationale niveau wordt dergelijke criminaliteit 

reeds geruime tijd onder de loep genomen door Europa. Grosso modo worden daar in de 

rechtsleer twee redenen voor opgegeven.  

 

Zo stelt CORSTENS dat deze aandacht enerzijds te wijten is aan het feit dat de Europese Unie 

(EU) en de daaraan voorafgegane Europese Gemeenschap (EG) entiteiten in wording zijn. Het 

zijn geen vanzelfsprekendheden zoals de stabiele gevestigde staten. Niettemin hebben deze 

entiteiten statelijke pretenties of toch tenminste het doel iets te willen worden dat lijkt op een 

statenbond. Het is dan ook van het grootste belang dat de burger vertrouwen heeft in 

dergelijke entiteit opdat deze de nodige legitimiteit zou verwerven. Corrupte leden binnen een 

eenheid als de Europese Unie zijn dus te missen als kiespijn wil deze het vertrouwen 

opbouwen en zijn positie versterken
30

. 

 

Anderzijds heeft de aandacht te maken met de grote hoeveelheid geld die in zekere mate vrij 

kan worden besteed. Het budget van de Europese Gemeenschap gaat immers voor een groot 

deel naar subsidies die aan de lidstaten worden uitgekeerd. Structureel gezien loopt een 

organisatie die veel flexibele uitgaven heeft dan ook grotere risico‟s van corruptie dan 

organisaties die vaste uitgaven hebben
31

.  

 

                                                      
28

 Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, 

opgemaakt in New York op 31 oktober 2003, Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, stuk 1296, nr. 2, 4. 
29

 I. CARR, “Fighting corruption through regional and international conventions: a satisfactory solution?”, 

European journal of crime, criminal law and criminal justice 2007, 137-138. 
30

 G.J.M. CORSTENS, “Europese initiatieven tegen corruptie” in A.R. HARTMANN en E.J.V. POLS (eds.), 

Corruptie: van taboe naar sociale verandering, Arnhem, Gouda Quint, 2001, 21. 
31

 G.J.M. CORSTENS, “Europese initiatieven tegen corruptie” in A.R. HARTMANN en E.J.V. POLS (eds.), 

Corruptie: van taboe naar sociale verandering, Arnhem, Gouda Quint, 2001, 21-22. 
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2.1.2.1 De Europese Unie 

 
De Europese Unie werd in 1992 bij het Verdrag van Maastricht opgericht als een 

overkoepelend orgaan dat opgebouwd is uit een drie pijler structuur. Daarbij werd de eerste 

pijler gevormd door de drie oorspronkelijke Gemeenschappen, zijnde de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de Europese Economische Gemeenschap (EEG) 

en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). Als aanvullend beleid van de 

Europese Unie vinden we in de tweede pijler het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid (GBVB) en een beleid inzake politiële en justitiële samenwerking in 

strafzaken (PJSS) in de derde pijler
32

. 

 

De besluitvorming in de eerste pijler is van communautaire aard. Dit wil zeggen dat de 

instellingen die de doelstellingen van de Europese Gemeenschap moeten verwezenlijken 

tamelijk zelfstandig kunnen opereren. Daarbij moeten zij enkel de hen door verdragen 

toebedeelde bevoegdheden in acht nemen. Besluiten kunnen door de Raad met 

gekwalificeerde meerderheden aangenomen worden. Dit in tegenstelling tot de tweede en 

derde pijler die intergouvernementeel zijn en dus unanimiteit van stemmen bij de 

besluitvorming vereisen
33

. Juist omwille van dit onderscheid werd het strafrecht steeds buiten 

de communautaire pijler gehouden. Het strafrecht wordt immers nog steeds aanzien als een 

uiting van nationale cultuur zodat besluitvorming bij meerderheid bepaalde nationale 

strafrechtelijke aangelegenheden zou kunnen doen verdwijnen.  Pas met het Verdrag van 

Amsterdam in 1997 werd de mogelijkheid ingevoerd om op het terrein van de georganiseerde 

criminaliteit, het terrorisme en de drugs richtlijnen tot harmonisatie van de nationale 

wetgeving te sluiten. Anders dan wat in de eerste pijler gebruikelijk is blijft voor het 

aannemen van deze richtlijnen eenparigheid de regel. Volgens het unieverdrag kan dergelijke 

harmonisatie ook verlopen via het nemen van kaderbesluiten, welke een eenvoudiger en 

minder log middel zijn dan internationale overeenkomsten. Daar corruptie echter meestal niet 

onder georganiseerde criminaliteit valt maar er mee geassocieerd wordt zullen regels op dit 

terrein dus via internationale overeenkomsten moeten worden geschapen
34

. 

                                                      
32

 R.H. LAUWAARS en C.W.A. TIMMERMANS, Europees Recht in kort bestek, Deventer, Kluwer, 2003, 6-8. 
33

 G.J.M. CORSTENS, “Europese initiatieven tegen corruptie” in A.R. HARTMANN en E.J.V. POLS (eds.), 

Corruptie: van taboe naar sociale verandering, Arnhem, Gouda Quint, 2001, 22. 
34

 G.J.M. CORSTENS, “Europese initiatieven tegen corruptie” in A.R. HARTMANN en E.J.V. POLS (eds.), 

Corruptie: van taboe naar sociale verandering, Arnhem, Gouda Quint, 2001, 23. 
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Een eerste stap in die richting werd op 26 juli 1995 genomen door het sluiten van de 

Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese 

Gemeenschappen
35

. Hierin verbonden de lidstaten er zich toe de nodige maatregelen te nemen 

opdat Eurofraude bestreden zou kunnen worden. De Raad had immers op grond van het EG-

Verdrag
36

 slechts een beperkte bevoegdheid op het vlak van de fraudebestrijding vermits de 

door haar te nemen maatregelen geen betrekking mogen hebben op de toepassing van het 

nationale strafrecht of de nationale rechtsbedeling
37

. 

Op 27 september 1996 werd vervolgens een Protocol bij deze Overeenkomst afgesloten 

waarin specifiek aandacht besteed wordt aan de internationale bestrijding van corruptie
38

. Het 

centraal uitgangspunt hierbij was dat de financiële belangen van de Europese 

Gemeenschappen ook door eigen ambtenaren en communautaire ambtenaren geschaad 

kunnen worden
39

. In het protocol wordt tevens toepassing gemaakt van het adagium „aut 

dedere aut judicare‟
40

. 

Omwille van het feit dat de „Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële 

belangen van de Europese Gemeenschappen‟ en het aanhangende Protocol in de eerste plaats 

gericht blijven op de aanpak van fraude in het algemeen werd op 26 mei 1997 een specifieke 

Overeenkomst ter bestrijding van corruptie afgesloten
41

. Deze Anti-corruptie-overeenkomst 

vertoont grote gelijkenissen met het Protocol, hoewel deze niet beperkt is tot corruptie die de 

(financiële) belangen van de Europese Gemeenschappen schaadt. Het Toelichtend Rapport 

bepaalt immers dat het de bedoeling is een brede interpretatie van corruptie te geven zodat 

alle vormen van ambtelijke corruptie eronder vallen
42

. 

 

 

 

                                                      
35

 PBEG 27 november 1995, 95/C 316/03. 
36

 Artikel 280 EG-Verdrag. 
37

 G.J.M. CORSTENS, “Europese initiatieven tegen corruptie” in A.R. HARTMANN en E.J.V. POLS (eds.), 

Corruptie: van taboe naar sociale verandering, Arnhem, Gouda Quint, 2001, 24. 
38

 Protocol van 27 september 1996 bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen 

van de Europese Gemeenschappen, PBEG 23 oktober 1996, 96/C 313/01. 
39

 B. DE RUYVER, F. BULLENS, T. VANDER BEKEN en N. SIRON, Anti-corruptiestrategieën: de aanpak van 

corruptie en beïnvloeding bij de bestrijding van de hormonendelinquentie en de vleesfraude: een case-study, 

Antwerpen, Maklu, 1999, 157. 
40

 G.J.M. CORSTENS, “Europese initiatieven tegen corruptie” in A.R. HARTMANN en E.J.V. POLS (eds.), 

Corruptie: van taboe naar sociale verandering, Arnhem, Gouda Quint, 2001, 25. 
41

 PBEG 25 juni 1997, 97/C 195/01. 
42

 B. DE RUYVER, F. BULLENS, T. VANDER BEKEN en N. SIRON, Anti-corruptiestrategieën: de aanpak van 

corruptie en beïnvloeding bij de bestrijding van de hormonendelinquentie en de vleesfraude: een case-study, 

Antwerpen, Maklu, 1999, 157-158. 
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2.1.2.2 De Raad van Europa 

 
In juni 1994 werd naar aanleiding van een bijeenkomst van de Ministers van Justitie van de 

Raad van Europa op het eiland Malta een „Multidisciplinary Group on Corruption within the 

council of Europe‟ (GMC) opgericht. Die werd onder meer belast met het opstellen van een 

internationaal corruptieverdrag en een „European Code of Conduct for Public Officials‟
43

. De 

GMC splitste in 1995 in drie afdelingen (strafrecht, administratief/grondwettelijk recht en 

burgerlijk recht) die elk een eigen rapport moesten opmaken op basis waarvan een ontwerp 

Actieprogramma tegen Corruptie werd opgesteld. In juni 1997 werd door de Ministers van 

Justitie aanbevolen het Actieprogramma sneller te implementeren en over te gaan tot het 

afsluiten van een verdrag dat de strafrechtelijke aspecten omtrent corruptie moest regelen. Na 

enkele Resoluties resulteerden de inzichten van de Raad op 27 januari 1999 uiteindelijk in de  

„Criminal Law Convention on Corruption‟
44

. 

 

Dit verdrag beoogt hoofdzakelijk een grotere verenigbaarheid tussen de strafrechtelijke 

bepalingen van de lidstaten van de Raad van Europa, via de invoering van minimale 

strafrechtelijke normen, teneinde corruptiebestrijding doeltreffender en meer afschrikwekkend 

te maken
45

. Opvallend is dat het verdrag naast de strafbaarstelling van omkoping van 

nationale, buitenlandse en internationale overheidsfunctionarissen ook aandacht heeft voor 

omkoping in de private sector. Zo voorziet het in de bestraffing van het witwassen van geld, 

in de aansprakelijkheid van rechtspersonen wegens omkoping, alsmede in de confiscatie van 

de instrumenten en van de opbrengsten
46

. 

 

België stemde bij Wet van 19 februari 2004 in met het hoger genoemd verdrag. Deze Wet 

werd op 10 mei 2004 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en trad in werking op 20 mei 

2004. De formele instemming met het verdrag had in de praktijk echter weinig belang vermits 

                                                      
43

 B. DE RUYVER, F. BULLENS, T. VANDER BEKEN en N. SIRON, Anti-corruptiestrategieën: de aanpak van 

corruptie en beïnvloeding bij de bestrijding van de hormonendelinquentie en de vleesfraude: een case-study, 

Antwerpen, Maklu, 1999, 154-155. 
44

 B. DE RUYVER, F. BULLENS, T. VANDER BEKEN en N. SIRON, Anti-corruptiestrategieën: de aanpak van 

corruptie en beïnvloeding bij de bestrijding van de hormonendelinquentie en de vleesfraude: een case-study, 

Antwerpen, Maklu, 1999, 155-156. 
45

 F. GOOSSENS, “Instemming met het verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te 

Straatsburg op 27 januari 1999”, TVW 2004, afl. 8, 314-315. 
46

 F. GOOSSENS, “Instemming met het verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te 

Straatsburg op 27 januari 1999”, TVW 2004, afl. 8, 315. 
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het Belgische strafrecht reeds grotendeels – om niet te zeggen volledig –  voldoet aan hetgeen 

in het verdrag wordt voorgesteld
47

. 

 

2.1.2.3 Het Corpus Juris Project: naar een Europees Openbaar Ministerie? 

 
De voorstellen voor het Corpus Juris Project gaan terug op de resultaten van de studie „Een 

Europese Rechtsruimte‟ waartoe Francesco DE ANGELIS – toenmalig directeur bij het 

Directoraat Generaal Financiële controle – in 1995 op verzoek van het Europees Parlement de 

aanzet had gegeven
48

. Uit die studie bleek dat de instrumenten om de financiële belangen van 

de Europese Unie te beschermen (zoals de hierboven toeglichte verdragen in het kader van de 

derde pijler) ontoereikend waren
49

. De groep deskundigen die aan de studie meewerkten, 

oordeelden dat relevante en samenhangende resultaten op dit terrein slechts mogelijk zouden 

zijn wanneer gekozen zou worden voor de eenmaking van bepaalde aspecten van het 

strafrecht
50

. Dergelijke eenmaking kreeg uiteindelijk concreet vorm in het „Corpus Juris 

houdende strafbepalingen ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie‟, 

dat opgesteld werd door een groep van acht eminente experten strafrecht. De tekst omvat 35 

artikelen waarvan de ene helft betrekking heeft op materieel strafrecht en de andere helft op 

strafprocesrecht
51

. De misdrijven worden opgesomd in de artikelen 1 tot en met 8 van het 

Corpus Juris en betreffen fraude ten nadele van het communautaire budget (art. 1 CJ), fraude 

inzake marktmanipulatie (art. 2 CJ), omkoping (art. 3 CJ), misbruik van functie (art. 4 CJ), 

misbruik van vertrouwen (art. 5 CJ), bekendmaking van ambtsgeheimen (art. 6 CJ), 

witwassen en heling (art. 7 CJ) en bendevorming (art. 8 CJ)
52

. Zonder een Europees 

strafwetboek te willen zijn beoogt de tekst toch een uniforme basis aan te leveren voor de 

strafrechtelijke aanpak van EG-fraude in de Europese Unie. Een van de meest in het oog 

                                                      
47

 Parl.St. Senaat 2003-04, nr. 3-230/1, 33-38. 
48

 F. DE ANGELIS, “Het Corpus Juris houdende strafbepalingen ter bescherming van de financiële belangen van 

de Europese Unie: oorsprong en vooruitzichten” in J.A..E. VERVAELE, Transnationale handhaving van de 

financiële belangen van de Europese Unie: ontwikkelingen in het Verdrag van Amsterdam en de Corpus Juris, 

Antwerpen, Intersentia, 1999, 7. 
49

 Zo werd bijvoorbeeld de Overeenkomst inzake de bescherming van de financiële belangen van de Europese 

Gemeenschappen van 26 juli 1995 slechts door een aantal lidstaten geratificeerd. 
50

 F. DE ANGELIS, “Het Corpus Juris houdende strafbepalingen ter bescherming van de financiële belangen van 

de Europese Unie: oorsprong en vooruitzichten” in J.A..E. VERVAELE, Transnationale handhaving van de 

financiële belangen van de Europese Unie: ontwikkelingen in het Verdrag van Amsterdam en de Corpus Juris, 

Antwerpen, Intersentia, 1999, 7. 
51

 M. DELMAS-MARTY en C. VAN DEN WYNGAERT, Corpus Juris houdende strafbepalingen ter bescherming van 

de financiële belangen van de Europese Unie, Antwerpen, Intersentia, 1998, 4. 
52

 M. DELMAS-MARTY en C. VAN DEN WYNGAERT, Corpus Juris houdende strafbepalingen ter bescherming van 

de financiële belangen van de Europese Unie, Antwerpen, Intersentia, 1998, 84-102. 
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springende voorstellen van het Corpus Juris Project is dan ook de oprichting van een 

Europees Openbaar ministerie
53

.  

 

De eerste versie van het Corpus Juris werd in 1997 in het Frans en het Engels gepuliceerd. 

Deze versie werd echter niet onverdeeld positief onthaald en was daarom het voorwerp van 

discussie. Zo werd de nood aan een dergelijk verregaand voorstel (dat de nationale tradities 

overboord lijkt te werpen) in vraag gesteld, hadden een aantal Lidstaten problemen met de 

legitimiteit ervan, en werd zelfs de haalbaarheid van het Corpus Juris – gelet op de grote 

verscheidenheid aan materiële en formele strafrechtstelsels – betwijfeld
54

. Daarom verzocht 

het Europees Parlement om een opvolgingsstudie waarvan het rapport „Nécessité, légitimité et 

faisabilité du Corpus Juris‟ van professor DELMAS-MARTY het eindresultaat zou vormen. 

Naar aanleiding van deze aanbevelingen verscheen dan in 2000 het aangepaste “Corpus Juris 

2000”
55

. 

Om de kritiek op de noodzaak van het Corpus Juris Project te counteren legt het rapport de 

nadruk op vier grote problemen die een supranationaal, Europees strafrecht dat rechtstreeks 

door een Europees parket gehandhaafd wordt moeten verantwoorden. Deze problemen zijn de 

nationaalrechtelijke geheimhoudingsregels (bijvoorbeeld het geheim van het onderzoek en het 

bankgeheim), de complexiteit van de horizontale samenwerking, de vaststelbare lacunes in de 

verticale samenwerking, en de diversiteit inzake bewijsregels in de lidstaten
56

. Zo kan wat de 

horizontale samenwerking betreft gesteld worden dat de huidige benadering – die steunt op 

verdragen, overeenkomsten en protocollen – ertoe leidt dat EG-fraude op dezelfde manier 

wordt behandeld als nationale fraudegevallen. Ze draagt echter op geen enkele wijze bij tot 

een meer effectieve bestrijding van EG-fraude
57

. Op het vlak van de verticale samenwerking 

stelde het opvolgingsrapport voor deze samenwerking te laten plaasvinden onder leiding van 

de Commissie, en dan meer bepaald door het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF, 

                                                      
53

 G. STESSENS, “Het Corpus Juris in een stroomversnelling – het Europees Openbaar Ministerie in aantocht?”, 

Panopticon 2000, 271. 
54

 G. LEYNS, K. SCHOCKAERT, D. D‟HONDT, K. SANDERS, T. PIETERS en K. DE LEEUW, “Bescherming van de 

financiële belangen van de EU, Corpus Juris en Europees Openbaar Ministerie” in G. VERMEULEN en E. DE 
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 G. STESSENS, “Het Corpus Juris in een stroomversnelling – het Europees Openbaar Ministerie in aantocht?”, 

Panopticon 2000, 272. 
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 G. LEYNS, K. SCHOCKAERT, D. D‟HONDT, K. SANDERS, T. PIETERS en K. DE LEEUW, “Bescherming van de 

financiële belangen van de EU, Corpus Juris en Europees Openbaar Ministerie” in G. VERMEULEN en E. DE 
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in samenwerking met de lidstaten
58

. Door een nieuwe, eenduidige en duidelijke inkleuring 

van de bevoegdheden in het nationale recht zou aldus vermeden kunnen worden dat op het 

werkveld telkenmale nagegaan dient te worden wat de juiste juridische status is van OLAF in 

de verschillende nationale wetgevingen
59

. 

 

In antwoord op de kritiek omtrent de legitimiteit van het Corpus wijst het opvolgingsrapport 

er vooreerst op dat de beginselen die in het Corpus Juris zijn ingeschreven kaderen in de 

grotere context van de grondwettelijke tradities van de lidstaten en de rechtspraak van de 

Europese hoven. Naast de klassieke strafrechtelijke beginselen zoals het schuldbeginsel, het 

proportionaliteitsbeginsel en het beginsel van de rechtsbescherming vinden we hier ook het 

nieuwe beginsel van de Europese territorialiteit terug
60

. Op grond van dit beginsel zouden 

nationale rechtscolleges die te oordelen krijgen over vermeende inbreuken op het Corpus Juris 

rechtsmacht hebben, ongeacht waar de feiten zicht voorgedaan hebben, zolang ze maar op het 

grondgebied van een lidstaat gelokaliseerd kunnen worden. Parallel daarmee zouden  

rechtshandelingen gesteld door of op verzoek van een Europees parket bovendien over het 

ganse Europese grondgebied gelden
61

.  

Het onafhankelijk statuut van dit Europees parket – zoals geconcipieerd in het Corpus Juris – 

vormde een groot discussiepunt. Een Europees Openbaar Ministerie dat geen rekenschap zou 

verschuldigd zijn aan communautaire, noch aan nationale overheden of parlementen, werd als 

onverenigbaar met de grondbeginselen van verantwoording en transparantie ervaren, ja zelfs 

als strijdig met het wezen van een moderne democratie. Het feit dat het Europees parket 

bovendien volgens een continentaal model zou functioneren hield evenmin rekening met de 

common law landen waar het Openbaar Ministerie niet belast is met de leiding en het toezicht 

op de opsporing
62

. 
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Er was evenmin eenduidigheid omtrent de wettelijke basis die de invoering van het Corpus 

Juris mogelijk zou maken. Een Europees Openbaar Ministerie kan immers op verscheidene 

wijzen in een rechtsorde worden ingevoerd. Zo kan enerzijds geopteerd worden voor de 

intergouvernementele weg in de vorm van een overeenkomst; anderzijds is ook een 

communautaire weg, via een wijziging van het EG-verdrag met nadere uitwerking in 

secundair gemeenschapsrecht (verordening/richtlijn), denkbaar
63

. In het toelichtend rapport 

werd voorgesteld het materiële gedeelte van het Corpus Juris via een verordening ex artikel 

251 EG-verdrag in te voeren. De rechtsgrondslag hiervoor zou dan gevormd worden door 

artikel 280 van het EG-verdrag. Maar vermits de invoering van een Europees Openbaar 

Ministerie en de daarbij behorende strafvorderlijke bepalingen noodzakelijkerwijze gevolgen 

voor de nationale strafrechtspleging zullen hebben staat artikel 280, 4
e
 lid EG-verdrag deze 

invoering in de weg. Laatstgenoemde wetsbepaling verbiedt immers de gemeenschap weten te 

maken die van invloed zijn op de toepassing van het nationale strafrecht of de nationale 

strafrechtsbedeling
64

. Derhalve zou het Europees Openbaar Ministerie – tenzij er een 

wijziging komt van artikel 280, 4
e
 lid EG-verdrag – ingevoerd moeten worden via een 

overeenkomst in het kader van de derde pijler
65

. Een voorstel, inhoudende een 

rechtsgrondslag waarop deze regeling van het Corpus Juris verwezenlijkt zou kunnen worden, 

werd in een later stadium door de Europese Commissie ingebracht bij de 

Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Nice voorafging. Die Conferentie 

beoordeelde echter het voorstel op dat ogenblik als “te verregaand om in het EG-verdrag op te 

nemen”. Daarop publiceerde de Commissie een Groenboek, wat echter opnieuw voor een 

levendige discussie over de wenselijkheid van het Europees Openbaar Ministerie zorgde
66

. 

 

Om na te gaan of het Corpus Juris wel haalbaar – en dus implementeerbaar zou zijn in de 

lidstaten – werd eerder door de werkgroep voor elke lidstaat afzonderlijk de compatibiliteit 

van het nationale recht met het Corpus nagegaan. Daaruit resulteerden – de Europese Unie 

bestond toen nog uit 15 lidstaten – 15 nationale rapporten die met elkaar vergeleken werden. 
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Op basis van deze rechtsvergelijkende studie werden dan verklaringen en aanbevelingen 

geformuleerd die tot de versie 2000 van het Corpus Juris geleid hebben
67

. 

 

In 1999 besloot de Europese Raad van Tampere dat een eenheid, Eurojust genaamd, opgericht 

moest worden om de samenwerking in strafzaken te coördineren en samen te werken aan een 

Europees Justitieel Netwerk. Aldus kwam eerst een voorlopige eenheid „pro-Eurojust‟ 

totstand, die bij besluit van de Raad van 28 februari 2002 tot het eigenlijke Eurojust zou 

omgevormd worden
68

. Het College van Eurojust, dat samengesteld is uit 27 leden afkomstig 

uit de lidstaten, kreeg de bevoegdheid lidstaten te verzoeken een strafrechtelijk onderzoek of 

een vervolging in te stellen. Tevens beschikt het over de bevoegdheid het optreden van de 

nationale autoriteiten te controleren. In het Groenboek gaat de Commissie er van uit dat het 

mogelijk moet zijn dat Eurojust en het Europees Openbaar Ministerie als twee verschillende 

organisaties naast elkaar blijven bestaan. Eurojust is immers een instantie die beschikt over 

een zeer ruime competentie, hoewel het weinig ingrijpende bevoegdheden is toebedeeld. Het 

Europees Openbaar Ministerie heeft dan weer een zeer beperkte competentie maar beschikt 

wel over ingrijpende bevoegdheden
69

. 

Een andere mogelijkheid zou er in bestaan beide instanties als een eenheid te laten opereren. 

Dit scenario van volledige integratie houdt volgens de Commissie in dat Eurojust zal 

veranderen in een collegiaal parket (met een Europees Officier van Justitie) dat aan de ene 

kant belast is met het sturen en centraliseren van het opsporingsonderzoek en de 

strafvervolging, en aan de andere kant de coördinatie van de nationale maatregelen met 

betrekking tot de transnationale criminaliteit in het algemeen verzorgt
70

. 

De uitdaging bij een eventuele oprichting van een Europees Openbaar Ministerie zal er in 

bestaan de verhouding met Eurojust zo in te kleden dat vermeden wordt dat een organisatie tot 

stand komt die ingrijpende bevoegdheden combineert met een ruime rechtsmacht ratione 

materiae. Of dit slechts kan door beide instanties gescheiden te houden, of zulks ook mogelijk 

is wanneer beide organen tot één eenheid versmelten is op zich minder belangrijk
71

. 

Toch stelt GEELHOED dat een constructie als Eurojust te verkiezen valt boven een Europees 

Openbaar Ministerie vermits een belangrijk deel van de legitimatie van deze instanties in de 
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lidstaten moet worden gezocht. De soevereiniteitsbeperking die beoogd wordt door een 

Europees Openbaar Ministerie is groter dan in het geval van Eurojust, waardoor een Europees 

O.M. minder vlug aanvaard zal worden. Pas wanneer de samenwerking van Eurojust niet leidt 

tot de verhoopte resultaten zou kunnen worden overgegaan tot de oprichting van dergelijk 

Europees Openbaar Ministerie
72

. 

 

Gelet op de huidige muntcrisis in Griekenland is het overduidelijk dat er nood is aan een 

nauwkeurig geregelde bescherming van de financiële belangen van de EU.  Maar of aan deze 

noodzaak het best het hoofd wordt geboden door een verregaand initiatief als het Corpus Juris 

in de plaats van de derde pijler instrumenten is lang niet zeker
73

.  

 

2.2 Nationaalrechtelijke omschrijvingen 

 

2.2.1 Het Strafwetboek 

 

Hoewel de term dagelijks wordt aangehaald in de krant komt „corruptie‟ als dusdanig in het 

Strafwetboek niet voor. Het Strafwetboek somt wel een aantal misdrijven op die betrekking 

hebben op wat in de spreektaal als corruptie omschreven wordt. Zo wordt in de artikelen 246-

252 Sw. melding gemaakt van de misdrijven “actieve” en “passieve” omkoping, die in de 

rechtsleer ook wel aangeduid worden als “corruptie in de enge zin van het woord”. De 

misdrijven verduistering (art.240 Sw.), knevelarij (art. 243 Sw.) en belangenneming (art. 245 

Sw.) maken dan corruptie in de brede zin van het woord uit. De constitutieve elementen van 

bovenstaande misdrijven worden in dit hoofdstuk onder de loep genomen. Ook  de 

strafbaarstelling van private omkoping, ingevoerd door de Wet van 10 februari 1999 

betreffende de bestrijding van corruptie, zal aan bod komen. 
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2.2.1.1 Corruptie in de enge zin van het woord 

 

2.2.1.1.1 Omkoping 

 
“Omkoping” is een containerbegrip voor twee soorten gedragingen. Enerzijds de gedraging 

van de openbare persoon die zich laat omkopen, de zogenaamde passieve omkoping, 

anderzijds de gedraging van de persoon die de openbare persoon omkoopt, de zogenaamde 

actieve omkoping. Bij omkoping zijn er dus in de regel steeds twee daders die elk een 

afzonderlijk misdrijf plegen. Waar de ene persoon dus niet beschouwd kan worden als 

deelnemer aan het misdrijf van de andere persoon, belet de vrijspraak van de ene dus evenmin 

dat de andere kan worden veroordeeld
74

. 

2.2.1.1.1.1 Passieve ambtelijke omkoping 

 
Artikel 246 §1 van het Strafwetboek omschrijft passieve ambtelijke omkoping als “het feit dat 

een persoon die een openbaar ambt uitoefent, rechtstreeks of door tussenpersonen, voor 

zichzelf of voor een derde, een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook 

vraagt of aanneemt om een van de in artikel 247 bedoelde gedragingen aan te nemen”. 

 

In voornoemd artikel kunnen een aantal constitutieve bestanddelen onderscheiden worden. 

Vooreerst moet het sinds de Wet van 10 februari 1999 gaan om “een persoon die een 

openbaar ambt uitoefent”. Hiermee wordt onder meer gedoeld op de federale, gewestelijke en 

gemeenschapsambtenaren, provinciale of gemeentelijke officieren of ambtenaren, … Onder 

het oude artikel 246 van het Strafwetboek was er nog sprake van “ieder openbaar officier, 

openbaar ambtenaar of persoon met een openbare dienst belast”
75

. Het doel van deze 

herformulering was geenszins een uitbreiding of wijziging van het toepassingsgebied tot stand 

te brengen, doch enkel een betere “verteerbaarheid” van de formulering te bekomen
76

. De 

juridische wereld, waaronder de Raad van State, stelde zich echter vragen bij deze ruime 

formulering, zo onder meer voor wat voortaan het lot zou zijn van diegenen die het openbaar 

ambt niet zelf uitoefenen, maar enkel het uitoefenen bijstaan, zoals bijvoorbeeld 

aangestelden
77

. 
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Met een persoon die een openbaar ambt uitoefent worden krachtens artikel 246 §3 Sw. 

geassimileerd: “elke persoon die zich kandidaat heeft gesteld voor een dergelijk ambt, die 

doet geloven een dergelijk ambt te zullen uitoefenen of die, door gebruik te maken van valse 

hoedanigheden, doet geloven een dergelijk ambt uit te oefenen”. 

Als gevolg van de Wet van 11 mei 2007 tot aanpassing van de wetgeving inzake de 

bestrijding van corruptie, die de vervanging van artikel 250 Sw. en de opheffing van artikel 

251 Sw. met zich meebracht, geldt de brede invulling die aan de notie ambtenaar gegeven 

wordt voortaan ook voor openbare ambtenaren die actief zijn in een vreemde staat of in een 

internationale publiekrechtelijke organisatie
78

. 

 

Voor een aantal categorieën van ambtenaren fungeert hun specifieke hoedanigheid bovendien 

als verzwarende omstandigheid
79

. 

Zo voorziet artikel 248 van het Strafwetboek sinds de Wet van 10 februari 1999 in een 

strafverzwaring voor omkoping gepleegd ten aanzien van of door politieambtenaren, 

officieren van gerechtelijke politie en leden van het openbaar ministerie. De reden hiervoor is 

te vinden in het feit dat zij een essentiële opdracht vervullen in het kader van de 

rechtshandhaving. Naar de burger toe vervullen zij immers een voorbeeldfunctie. Omkoping 

van dergelijke personen brengt de openbare orde dan ook op een directere en zwaardere 

manier schade toe dan de andere vormen van omkoping
80

. 

Arbiters, rechters-assessoren, gezworenen en rechters worden op hun beurt geviseerd door 

artikel 249 van het Strafwetboek. Gelet op het feit dat hun beslissingen zware gevolgen 

kunnen hebben voor de fundamentele rechten en vrijheden van personen is een 

strafverzwaring dan ook gerechtvaardigd
81

. Met het nieuwe artikel 249 van het Strafwetboek 

en de herformulering van artikel 252 Sw. door de wet van 10 februari 1999 werd bovendien 

de bewering dat de omkoping van rechters niet onder de toepassing van de Strafwet viel 

omdat deze niet nominatim vermeld werden in artikel 252 Sw. volledig van tafel geveegd
82

. 

 

Een tweede constitutief bestanddeel bestaat in de eenzijdige handeling van het “vragen of 

aannemen”. Tot voor de wetswijziging in februari 1999 werd enkel het aannemen van een 
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belofte of het ontvangen van een gift of geschenk geviseerd. Er was dus sprake van een 

zogenaamd corruptiepact. Dit pact houdt de afspraak tussen twee partijen in dat een bepaald 

gedrag zal aangenomen worden door een persoon die een openbaar ambt uitoefent
83

. Hoe de 

overeenkomst tot stand kwam (uitdrukkelijk of stilzwijgend), of ze al dan niet werd 

uitgevoerd en welke vorm de gift of het geschenk aannam, was hierbij irrelevant. Het misdrijf 

bleef bestaan
84

. Voorheen was poging tot passieve omkoping daarom niet strafbaar. Hier werd 

verandering in gebracht door de Wet van 10 februari 1999, waardoor voortaan ook het vragen 

van een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook strafbaar gesteld werd. 

Opgemerkt dient te worden dat het vragen rechtstreeks, dan wel door tussenpersonen kan 

geschieden
85

. 

 

Het derde constitutief bestanddeel heeft betrekking op het middel waarmee wordt omgekocht. 

Twee categorieën kunnen hierbij onderscheiden worden. De eerste categorie gaat om “een 

aanbod of een belofte”.  De tweede categorie behelst “een voordeel van welke aard dan ook”. 

Laatstgenoemde categorie werd ingevoerd ter vervanging  van de onder de oude wetgeving 

geldende begrippen “gift” of “geschenk”. Vermits wat aangeboden of beloofd wordt eveneens 

“een voordeel van welke aard dan ook” is, wordt in de rechtsleer de mening geuit dat het 

misschien duidelijker geweest was de passieve ambtelijke omkoping louter te omschrijven als 

het vragen van een voordeel van welke aard dan ook
86

. 

Bij een strikte interpretatie maakt de bewoording “voordeel van welke aard dan ook” de wet 

zeer streng. Zo zal bijvoorbeeld al aan corruptie gedacht kunnen worden indien blijkt dat een 

belastingcontroleur bij een controle een aantal zaken over het hoofd gezien heeft, én tegelijk 

blijkt dat die ambtenaar naar aanleiding van de controle uitgebreid is gaan tafelen met de 

belastingplichtige. De maaltijd is immers een voordeel van welke aard dan ook. Als dan ook 

aan de andere constitutieve bestanddelen voldaan werd is er dus strikt gezien sprake van 

ambtelijke omkoping
87

. 

Niettemin is het duidelijk dat de begrippen moeten geïnterpreteerd worden in de 

vermogensrechtelijke zin. Te denken valt onder meer aan de betaling van een maandelijkse 

rente, de uitdoving van een schuldvordering, het aanbieden van een eindejaarsgeschenk, 
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enzovoort
88

. Bijkomend preciseert artikel 246 Sw. dat het geen verschil uitmaakt of het 

voordeel wordt gevraagd of aangenomen voor zichzelf of voor een derde. 

 

Een vierde en laatste constitutief bestanddeel bestaat erin één van de gedragingen omschreven 

in artikel 247 Sw. aan te nemen.  

Een eerste gedraging is “het verrichten van een rechtmatige maar niet aan betaling 

onderworpen handeling van zijn ambt”
89

. Het criterium van de bevoegdheid van de 

ambtenaar speelt hierbij een grote rol. Zo bijvoorbeeld oordeelde het Hof van Beroep te 

Antwerpen dat er geen sprake was van passieve omkoping in het geval van een griffiebode die 

geldsommen aannam voor het viseren van koopmansboeken en het bespoedigen van de 

inschrijving in het handelsregister aangezien deze handelingen niet tot de bevoegdheid van de 

ambtenaar behoren
90

. 

Een tweede gedraging treft “het verrichten van een onrechtmatige handeling naar aanleiding 

van de uitoefening van zijn ambt of het nalaten van een handeling die tot zijn ambtsplichten 

behoort”
91

. Een onrechtmatige handeling dient gedefinieerd te worden als  de handeling 

welke bestaat in de uitoefening van het ambt op een manier die strijdig is met de 

ambtsplichten. Een handeling die tot zijn ambtsplichten behoort wijst op een verplichting in 

hoofde van de ambtenaar de handeling te stellen aangezien hij over de hiervoor vereiste 

bevoegdheid beschikt
92

. Hierbij kan bij wijze van voorbeeld respectievelijk gedacht worden 

aan het vervalsen van examenresultaten en het niet opleggen van een boete wanneer dat wel 

het geval zou moeten zijn
93

. 

Een derde reeks geviseerde gedragingen bestaat in “het plegen van een misdaad of een 

wanbedrijf naar aanleiding van de uitoefening van zijn ambt”
94

. Deze gedraging identificeert 

zich in feite met het geval waarbij de omkoping gericht is op het verrichten van een 

onrechtmatige handeling, maar dan met de bijkomende bijzonderheid dat dergelijke 

onrechtmatige handeling op zichzelf strafbaar is gesteld als misdaad of wanbedrijf
95

. Zo zal 

een cipier die een geldsom ontvangt om een gevangene te laten ontvluchten door deze 
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bepaling gevat worden
96

. Personen die aangesteld werden om gevangenen te geleiden of te 

bewaken kunnen in geval van ontvluchting immers ook worden bestraft overeenkomstig 

artikel 332 van het Strafwetboek. 

De vierde en laatste reeks gedragingen viseert het “misbruik van invloed”, ook wel “le traffic 

d‟influence” genaamd
97

. Sinds de Wet van 10 februari 1999 werd immers “het gebruik van de 

echte of vermeende invloed waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt om een handeling 

van een openbare overheid of een openpaar bestuur of het nalaten van die handeling te 

verkrijgen” aan het lijstje van gedragingen, die de persoon die een openbaar ambt uitoefent 

kan aannemen, toegevoegd
98

. 

 

Met betrekking tot het moreel bestanddeel van de passieve omkoping volstaat het te 

vermelden dat algemeen opzet voldoende is. Bijzonder opzet is net zoals voor de 

wetswijziging van februari 1999 niet vereist
99

. 

 

2.2.1.1.1.2 Actieve ambtelijke omkoping 

 

Artikel 246 §2 van het Strafwetboek omschrijft actieve ambtelijke omkoping als “het 

rechtstreeks of door tussenpersonen voorstellen aan een persoon die een openbaar ambt 

uitoefent, van een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook voor zichzelf of 

voor een derde om een van de in artikel 247 bedoelde gedragingen aan te nemen”.  

 

Ook hier dienen een aantal constitutieve elementen onderscheiden te worden. Zo moet het 

gaan om
100

: 

- een bijzonder persoon als dader van het misdrijf 

- het voorstellen 

- aan een persoon die een openbaar ambt uitoefent 

- van een aanbod, belofte of voordeel van welke aard dan ook 

- om een welbepaalde gedraging van de openbare persoon te bewerkstelligen 
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- het algemeen opzet. 

 Grosso modo zijn deze gelijklopend aan deze welke hierboven beschreven werden in het 

kader van de passieve ambtelijke omkoping. 

 

Omwille van het feit dat artikel 246 §2 van het Strafwetboek de dader van het misdrijf niet 

nader specificeert mag aangenomen worden dat in casu zowel natuurlijke personen als 

rechtspersonen als dader geviseerd kunnen worden. Zo kan de bijzondere persoon eveneens 

een natuurlijke persoon zijn die zelf een openbaar ambt uitoefent. Rechtspersonen zijn sinds 

de Wet van 4 mei 1999 (in principe) strafrechtelijk verantwoordelijk geworden, zodat niets 

verhindert dat de dader van de actieve ambtelijke omkoping een rechtspersoon is
101

.  

De Wet van 11 mei 2007 preciseert bovendien het begrip actieve omkoping in die zin dat ook 

het “toekennen” van een aanbod, belofte of voordeel van welke aard dan ook door artikel 246 

§2 Sw. gevat dient te worden
102

. Het is namelijk niet noodzakelijk de actieve omkoper die het 

initiatief neemt tot de omkoping. Wanneer een persoon die een openbaar ambt uitoefent een 

vraag stelt, en de andere persoon daar op ingaat, zal laatstgenoemde terminologisch als de 

actieve omkoper worden aangeduid
103

. 

 

2.2.1.1.2 Private omkoping 

 
Op het internationale niveau groeide stelselmatig de bewustwording van de noodzaak ook 

private corruptie strafbaar te stellen. Dit ter bescherming van de integriteit van nationale en 

internationale instellingen, alsook ter vrijwaring van de transparantie binnen de internationale 

handel. Initiatieven ter beteugeling van omkoping in de privé sector werden genomen door de 

Europese Unie, de OESO, en de Raad van Europa
104

. Dergelijke sturing vanuit internationale 

organisaties valt te verklaren door de “paradox of corruption”. Soevereine staten beteugelden 

immers (meestal) streng de omkoping van hun eigen ambtenaren, maar duldden tegelijkertijd 

dat hun bedrijven in het buitenland overgingen tot oneerbare daden
105

.  
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Als reactie hierop voerde de Wet van 10 februari 1999 naast ingrijpende wijzigingen op het 

vlak van de ambtelijke omkoping dan ook de strafbaarstelling van de private omkoping in 

door de creatie van artikel 504bis in het Strafwetboek. In het wetsvoorstel betreffende de 

bestraffing van corruptie wees senator LALLEMAND immers op het feit dat private omkoping 

niet minder omvangrijk is dan ambtelijke corruptie, de regulerende mechanismen van de 

economie ondergraaft en de doorzichtigheid van de besluitvorming aantast
106

. Met het oog op 

het later toegewezen krijgen van subsidies of openbare aanbestedingen via de omkoping van 

openbare ambtenaren kan omkoping binnen een private onderneming namelijk een middel 

zijn voor misdaadorganisaties om te infiltreren in de legitieme economische activiteit
107

. 

 

Net zoals in het geval van de ambtelijke omkoping kunnen bij de private omkoping twee 

vormen onderscheiden worden, met name de actieve en passieve private omkoping.  

Passieve private omkoping wordt gedefinieerd als “het feit dat een persoon die bestuurder of 

zaakvoerder van een rechtspersoon, lasthebber of aangestelde van een rechtspersoon of van 

een natuurlijke persoon is, rechtstreeks of door tussenpersonen, voor zichzelf of voor een 

derde, een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook vraagt of aanneemt, 

om zonder medeweten en zonder machtiging van, naar gelang van het geval, de raad van 

bestuur of de algemene vergadering, de lastgever of de werkgever, een handeling van zijn 

functie of een door zijn functie vergemakkelijkte handeling te verrichten of na te laten”
108

. 

Actieve private omkoping bestaat dan weer in “het rechtstreeks of door tussenpersonen 

voorstellen aan een persoon die bestuurder of zaakvoerder van een rechtspersoon, lasthebber 

of aangestelde van een rechtspersoon of van een natuurlijke persoon is, van een aanbod, een 

belofte of een voordeel van welke aard dan ook voor zichzelf of voor een derde om zonder 

medeweten en zonder machtiging van, naar gelang het geval, de raad van bestuur of de 

algemene vergadering, de lastgever of de werkgever, een handeling van zijn functie of een 

door zijn functie vergemakkelijkte handeling te verrichten of na te laten”
109

. 

 

In het hierboven geciteerde artikel 504bis Sw. kunnen volgende constitutieve bestanddelen 

onderscheiden worden
110

: 
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Voor wat betreft de passieve private omkoping: 

- de hoedanigheid van de dader: een persoon die bestuurder of zaakvoerder van een 

rechtspersoon, lasthebber of aangestelde van een rechtspersoon of een natuurlijke 

persoon is 

- het vragen of aannemen 

- van een aanbod, belofte of voordeel van welke aard dan ook 

- zonder medeweten en zonder machtiging van, naar gelang het geval, de raad van 

bestuur of de algemene vergadering, de lastgever of de werkgever 

- om een handeling van zijn functie of een door zijn functie vergemakkelijkte handeling 

te verrichten of na te laten 

- het algemeen opzet. 

Voor wat betreft de actieve private omkoping: 

- de hoedanigheid van de dader: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon 

- het voorstellen 

- aan een persoon die bestuurder of zaakvoerder van een rechtspersoon, lasthebber of 

aangestelde van een rechtspersoon of een natuurlijke persoon is 

- van een aanbod, belofte of voordeel van welke aard dan ook 

- zonder medeweten en zonder machtiging van, naar gelang het geval, de raad van 

bestuur of de algemene vergadering, de lastgever of de werkgever 

- om een handeling van zijn functie of een door zijn functie vergemakkelijkte handeling 

te verrichten of na te laten 

- het algemeen opzet. 

 

Deze bestanddelen verlopen grotendeels parallel met de constitutieve bestanddelen die we 

terugvonden bij de ambtelijke omkoping. Hier kan dan ook volstaan worden met de 

bespreking van de specificiteiten die eigen zijn aan de private omkoping. 

 

De personen die door het nieuwe artikel 504bis van het Strafwetboek geviseerd worden zijn 

zij die tewerkgesteld zijn in een onderneming, en dit ongeacht de aard van hun band met die 

onderneming. Het misdrijf dient door of ten aanzien van dezen gepleegd te zijn. Daarbij kan 

het gaan om een bestuurder of zaakvoerder van een rechtspersoon, maar evenzeer om 

lasthebbers (bijvoorbeeld handelsvertegenwoordigers) of aangestelden (zelfstandigen met een 
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aannemingscontract) van een rechtspersoon of natuurlijke persoon
111

. Het uiteindelijk doel 

van hoger genoemd artikel is aldus dat de strafbaarstelling ieder persoon beoogt die ten 

aanzien van een rechtspersoon of natuurlijke persoon een bepaalde professionele functie 

heeft
112

. 

Gedurende de parlementaire voorbereidingen werd tevens gediscussieerd over het al dan niet 

private karakter van verenigingen zonder winstoogmerk
113

. Daarbij kwam ter sprake dat 

bepaalde paragemeentelijke V.Z.W.‟s die actief zijn op cultureel vlak taken kunnen uitvoeren 

die eigenlijk overheidstaken zijn. Vaak maken vertegenwoordigers van gemeenten, provincies 

of gemeenschappen er deel van uit. De minister van Justitie antwoordde dat dergelijke 

V.Z.W.‟s private V.Z.W.‟s zijn doch dat de mandatarissen als het ware een dubbele pet 

dragen. Er moet dus een onderscheid gemaakt worden naargelang het beoogde doel. Dit 

betekent dat er in sommige gevallen sprake zal zijn van ambtelijke omkoping, in andere 

gevallen zal de tenlastelegging dan weer private omkoping zijn
114

. 

 

Net zoals in het geval van ambtelijke omkoping vereist de private omkoping evenmin een 

“pactum corruptionis”. Het “vragen of aannemen van een aanbod, een belofte of voordeel van 

welke aard dan ook” (passieve private omkoping) en het “voorstellen” van dergelijk aanbod, 

belofte of voordeel van welke aard dan ook (actieve private omkoping), dienen beide 

beschouwd te worden als eenzijdige handelingen die op zichzelf strafbaar zijn. De figuur van 

het corruptiepact fungeert dus enkel nog als strafverzwarende omstandigheid
115

.  

Tevens dient opgemerkt te worden dat sinds de Wet van 11 mei 2007 tot aanpassing van de 

wetgeving inzake de bestrijding van corruptie artikel 504bis §2 Sw. zo dient uitgelegd te 

worden dat onder actieve private omkoping ook het “toekennen” van een aanbod, belofte of 

voordeel van welke aard dan ook, dient begrepen te worden
116

. 

 

Ook bij de private omkoping kan men zich vragen stellen bij de interpretatie van het ruime 

begrip “voordeel van welke aard dan ook”. Strikte interpretatie leidt immers vaker tot 

bestraffing. In de rechtsleer wordt echter onder meer door DERUYCK  het uit de Common Law 
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stammende adagium verdedigd dat “alles wat men in één keer kan opeten of opdrinken geen 

aanleiding kan geven tot omkoping, maar tot de normale omgangsvormen behoort”
117

.  

 

Voorts is voor de strafbaarstelling vereist dat de feiten gepleegd worden door of ten aanzien 

van een persoon met de vereiste hoedanigheid “zonder medeweten en zonder machtiging van, 

naar gelang van het geval, de raad van bestuur of de algemene vergadering, de lastgever of 

de werkgever”. De cumulatieve voorwaarden “medeweten” en “machtiging” zijn vereist 

omdat het anders moeilijk zou zijn vast te stellen wanneer er sprake is van private omkoping. 

De betrokkene kan immers gedekt zijn door de raad van bestuur
118

. In een concurrentiële 

markt is het een basisgegeven wederzijds voordelen toe te kennen tussen handelspartners
119

. 

Zo vallen de praktijken van de farmaceutische industrie om geschenken aan te bieden aan 

geneesheren niet onder het toepassingsgebied van de strafbaarstelling van private omkoping, 

voor zover de raad van beheer van de betrokken ziekenhuizen op de hoogte is en haar 

toestemming gegeven heeft
120

. 

 

Het doel van de private omkoping is “een handeling van de functie of een door de functie 

vergemakkelijkte handeling te verrichten of na te laten”. Ook indien de betrokken persoon 

dus niet degene is die de kwestieuze beslissing neemt, kan hij dus toch schuldig worden 

geacht aan passieve private omkoping
121

.  

Te denken valt bijvoorbeeld aan de syndicus die door zijn functie zowel de te nemen 

beslissingen als de uitvoering van beslissingen kan beïnvloeden, ook al is het de algemene 

vergadering die bij een vereniging van mede-eigenaars de beslissingen neemt
122

.  

 

Oorspronkelijk beoogde de regering in haar amendement elke handeling verricht naar 

aanleiding van de uitoefening van de beroepsactiviteit. Het woorddeel “beroeps” werd echter 

weggelaten in de parlementaire voorbereiding omdat omkoping ook kan voorkomen in een 

andere context dan die van de beroepsactiviteit
123

. Wat overbleef was het woord activiteit, 

hetwelk vervolgens te ruim bleek te zijn, zodat uiteindelijk voor het begrip “functie” gekozen 
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werd. Een handeling van de functie wijst dan op een handeling waarvoor de betrokkene 

interne bevoegdheid heeft
124

.   

In tegenstelling tot de ambtelijke omkoping preciseert artikel 504bis Sw. echter niet of het 

doel van de handeling ook kan bestaan in het plegen van een misdaad of een wanbedrijf, noch 

of het doel kan bestaan in het gebruik van de echte of vermeende invloed waarover men uit 

hoofde van de functie beschikt
125

. De toenmalige minister van Justitie verklaarde destijds 

evenwel dat het begrip handeling zowel de rechtmatige als de onrechtmatige handelingen 

dekt
126

. 

 

Zoals dit het geval was bij de ambtelijke omkoping volstaat ook hier het algemeen opzet wat 

het moreel bestanddeel betreft. Bijzonder opzet is niet vereist
127

. 

 

2.2.1.2 Corruptie in de brede zin van het woord 

2.2.1.2.1 Verduistering 

 
In artikel 240 van het Strafwetboek wordt verduistering omschreven als “iedere persoon die 

een openbaar ambt uitoefent, die openbare of private gelden, geldswaardige papieren, 

stukken, effecten, akten, roerende zaken verduistert, welke hij uit kracht of uit hoofde van zijn 

ambt onder zich heeft”. 

In werkelijkheid gaat het hier om misbruik van vertrouwen met een verzwarende 

omstandigheid, welke voortvloeit uit de hoedanigheid van de dader
128

.  

 

De hoedanigheid van openbaar ambtenaar vormt het eerste constitutief bestanddeel van het 

misdrijf verduistering. Tot aan de wetswijziging door de Wet van 10 februari 1999
129

 betrof 

de dader een „openbaar officier, ambtenaar of een met een openbare dienst belast persoon‟. 

Daarnaast stelde het bij diezelfde wet opgeheven artikel 244 Sw. dat aangestelden of klerken 
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van de in artikel 240 Sw. bedoelde personen zich eveneens aan verduistering schuldig konden 

maken
130

. 

De meeste toepassingsproblemen ontstaan bij de begripsbepaling „met een openbare dienst 

belast persoon‟. Wanneer dergelijke dienst toevertrouwd wordt aan een zuiver particuliere 

instelling, zoals een ziekenfonds dat met uitbetalingen is belast, wordt klassiek een 

onderscheid gemaakt naargelang de persoon handelde met het publiek dat een beroep doet op 

de dienst, dan wel enkel zorgde voor de inwendige organisatie. In het eerste geval wordt 

artikel 240 Sw. van toepassing geacht, in het tweede geval niet. In sommige rechtsleer wordt 

dit onderscheid, dat zich te weinig om de strafwet bekommert maar eerder 

administratiefrechtelijk van aard is, bekritiseerd. Volgens deze strekking moet het criterium 

namelijk niet liggen in de band die de persoon met het publiek heeft, maar in de functie die hij 

van overheidswege uitoefent. Aldus viseert genoemde bepaling veeleer de verplichtingen ten 

aanzien van de gemeenschap
131

. De Wet van 10 februari 1999 wijzigde daarom het oude 

artikel 240 Sw. zodat het zich nu adresseert aan „iedere persoon die een openbaar ambt 

uitoefent‟. Nu niet langer het statuut van de betrokkene, maar wel zijn taak wordt beoogd, is 

het bestaan van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst op zich dan ook geen criterium 

om de toepassing van artikel 240 Sw. uit te sluiten
132

. 

 

„Verduisteren‟ kan gedefinieerd worden als achterhouden, of als het aan zijn normale 

bestemming onttrekken. Van zodra het stuk of de akte van zijn bestemming wordt afgewend 

is het misdrijf voltrokken. Het voorwerp moet niet vernietigd worden en evenmin moet de 

dader zich het verduisterde goed toe-eigenen
133

. Ook het latere overleggen van de 

achtergehouden zaak laat het misdrijf voortbestaan wanneer het stuk of de akte aan zijn 

bestemming wordt onttrokken en van de rechte weg wordt afgewend
134

. Hoewel dit niet 

letterlijk in de wettekst gesteld wordt, impliceert verduistering ook verspilling
135

. 

 

De voorwerpen van verduistering zijn „openbare of private gelden, geldswaardige papieren, 

stukken, effecten, akten of roerende zaken‟.  
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Bankbiljetten van de Nationale Bank van België, wisselbrieven, orderbriefjes en cheques zijn 

voorbeelden van geldswaardige papieren.  

Stukken zijn alle geschriften of papieren
136

.  

Met betrekking tot akten kan hier gewezen worden op het verband tussen verduistering en het 

in artikel 241 Sw. bedoelde misdrijf “wegmaking”. In het verleden werd in de rechtsleer 

namelijk meermaals gediscussieerd over de vraag of “het doen verdwijnen van akten door 

openbare ambtenaren” bestraft diende te worden door artikel 240 Sw., dan wel door artikel 

241 van het Strafwetboek. RIGAUX en TROUSSE menen dat het door de dader nagestreefde 

opzet (moreel element) het onderscheid tussen de verduistering en de vernietiging of 

wegmaking dient te maken. Verduistering zou dan het geval betreffen waarin de dader van het 

verduisterd stuk tegenover derden gebruik heeft willen maken, terwijl deze wil niet bestaat in 

het geval van wegmaking
137

. MARCHAL ziet daarentegen het onderscheidingscriterium in de 

wijze waarop de dader over de zaak beschikt. “Verduistering” bestaat dan in het onttrekken 

van een zaak aan haar bestemming; “vernietiging” in het materieel tenietdoen van de zaak, 

terwijl “wegmaking” gerealiseerd kan worden door een (zelfs tijdelijke) verdwijning. 

Vernietiging of wegmaking is dus verregaander dan de verduistering
138

. In tegenstelling tot 

voorgaande auteurs stelt DEZEURE dat het verschil tussen beide artikelen enkel ligt in het feit 

dat in artikel 240 Sw. titels en akten met geldwaarde bedoeld worden, terwijl artikel 241 Sw. 

diegene zonder geldwaarde beoogt. Dit betekent echter geenszins dat andere stukken en 

roerende zaken die geen geldwaarde hebben niet onder artikel 240 Sw. kunnen vallen. Het 

onderscheid, wat de geldwaarde betreft, kan dus beperkt worden tot de titels en de akten
139

. 

Ook DE NAUW treedt de visie van DEZEURE bij
140

. In de voorbereidende werkzaamheden 

wordt immers in de verslagen van HAUS en MONCHEUR gebruik gemaakt van de begrippen 

„valeur pécuniaire‟ en „valeur monétaire‟ zodat noch het onderscheid naar het moreel element, 

noch het onderscheid naar de wijze waarop de dader over een zaak beschikt, als correct 

aanzien kan worden
141

. 
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Recent werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers door o.a. Mevrouw Sarah SMEYERS 

een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van artikel 240 van het Strafwetboek
142

. Meer 

bepaald wil het voorstel de woorden „of onlichamelijke activa, zoals mankracht‟ invoegen 

tussen „roerende zaken‟ en „verduistert‟. Aldus zou het aantal mogelijk te verduisteren 

voorwerpen uitgebreid worden. Het voorstel vormt een reactie op een arrest van 31 mei 2006 

van het Hof van Cassatie waarin voor recht werd gezegd dat onlichamelijke activa, zoals 

mankracht, niet onder de roerende zaken vallen die vatbaar zijn voor verduistering. Een 

persoon die een openbaar ambt uitoefent en mankracht verduistert is luidens deze rechtspraak  

niet strafbaar in de zin van artikel 240 van het Strafwetboek, dit terwijl bijvoorbeeld het 

misdrijf „misbruik van vennootschapsgoederen‟ (art. 492bis Sw.) wel het misbruiken van de 

mankracht van een rechtspersoon voor persoonlijke doeleinden beoogt. Het wetsvoorstel in 

kwestie beoogt dan ook een analoge bestraffing te voorzien in het geval dergelijk misbruik 

gepleegd wordt in het nadeel van de Staat of andere openbare organen
143

. 

 

Luidens artikel 240 Sw., in fine, dient de verduistering voorwerpen te betreffen die de persoon 

die een openbaar ambt uitoefent „uit kracht of uit hoofde van zijn ambt onder zich heeft‟. De 

verduisterde goederen dienen niet materieel en werkelijk in handen van de dader geweest te 

zijn. Als voorbeeld kan het geval aangehaald worden waarin bewakers van een arsenaal een 

aantal takkenbossen uitgespaard hadden, doch ze in de boeken vermeld hadden als zijnde 

verbruikt. Aldus diende de aanbesteder een overeenstemmend aantal takkenbossen minder te 

leveren. De bewakers ontvingen echter de nodige gelden om ook de niet geleverde te betalen 

en verdeelden het surplus onder elkaar. Omdat de leveringen fictief waren voerden de 

bewakers in rechte als verweer aan dat ze geen bewaarnemers waren. Hun voorziening werd 

verworpen
144

. Het zich in handen van de dader bevinden betekent dus dat de dader van de 

goederen in het bezit is gekomen, hetzij door afgifte of fysieke overhandiging, hetzij door de 

overdracht van rechten die met het gebruik of het beheer ervan samengaan
145

.  

„Uit kracht van zijn bediening‟ wil zeggen dat het goed overhandigd werd aan de persoon die 

een openbaar ambt uitoefent ingevolge een verplicht en noodzakelijk vertrouwen dat men in 
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hem moet stellen op grond van zijn bediening. „Uit hoofde van zijn bediening‟ wijst op het 

natuurlijk vertrouwen dat door zijn functie wordt ingeboezemd
146

. Of men al dan niet te 

maken heeft met een overhandiging „uit kracht‟ hangt af van de aard van de in bewaring 

gegeven goederen. Deze bepaling is dus objectief. Het overhandigen „uit hoofde‟ is echter 

afhankelijk van een subjectief element, met name het vertrouwen dat gesteld wordt in de 

betrokken persoon
147

. 

 

Opdat de verduistering strafbaar zou zijn is bovendien volgens de meeste auteurs en de 

rechtspraak een bijzonder opzet, met name bedrog, vereist
148

. De dader moet „animo domini‟ 

handelen. Dit wil zeggen dat de wil om definitief te verduisteren aanwezig moet zijn. Indien 

de dader de zekerheid én de wil heeft te kunnen teruggeven wordt geen misdrijf gepleegd 

door de hem overhandigde gelden voorlopig voor eigen doeleinden te gebruiken
149

. Dit 

betekent echter niet dat de persoon die het openbaar ambt uitoefent het recht heeft de 

openbare gelden met zijn eigen vermogen vrij te vermengen, zodat er enkel sprake zou zijn 

van verduistering in het geval de dader zich in de onmogelijkheid bevindt het door hem 

verschuldigde saldo terug te betalen
150

. Wanneer de vermenging animo domini gebeurt zal 

een latere teruggave het misdrijf niet doen verdwijnen. Maar indien de vermenging louter 

gebeurt met de bedoeling het geld tijdelijk te gebruiken, met de gedachte het op een later 

tijdstip terug te geven, dan zal de vaststelling van een deficitair saldo op zich nog niet 

voldoende zijn om tot het misdrijf verduistering te kunnen besluiten
151

. 

 

Verduistering wordt bestraft met opsluiting van 5 tot 10 jaar en met een geldboete van 500 tot 

100.000 frank
152

. Aldus is de poging tot verduistering theoretisch ook strafbaar. De brede 

interpretatie van het begrip verduistering maakt de vervolging voor de poging echter weinig 

evident aangezien het misdrijf reeds voltooid is zodra het voorwerp aan zijn normale 

bestemming onttrokken werd
153

. Mededaders aan het misdrijf die over geen openbare 

hoedanigheden beschikken werden in het verleden op dezelfde wijze bestraft als diegene 
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zonder dergelijke hoedanigheden
154

. Maar dit standpunt lijkt na het arrest Göktepe van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op vandaag achterhaald
155

. 

 

2.2.1.2.2 Knevelarij 

 
Op het einde van de 19

e
 eeuw beweerden NYPELS en SERVAIS dat de tijd van de grote 

knevelarijen achter de rug was en enkel minder belangrijke ambtenaren het misdrijf begingen. 

Zij konden echter onmogelijk het beeld van de maatschappij in de daarop volgende eeuw 

voorspellen
156

. Hoewel uit de gerechtelijke statistieken en de door het Vast Comité van  

Toezicht op de Politiediensten gepubliceerde cijfers niet blijkt dat knevelarij statistisch gezien 

een belangrijke positie inneemt binnen de strafrechtelijke vervolging, dient toch opgemerkt te 

worden dat in een land waar een totaal bedrag aan belastingen dat bijna de helft van het bruto 

nationaal product uitmaakt naar de Schatkist vloeit, de inning en controle ervan een 

uitzonderlijk grote macht met zich meebrengt
157

. Het mag dan ook geen verwondering 

wekken dat sommigen niet kunnen weerstaan aan de verleiding om voor zichzelf of voor hun 

opdrachtgever meer te vragen en/of te ontvangen dan datgene waar zij recht op hebben
158

. 

 

Artikel 243 van het Strafwetboek stelt in antwoord daarop het volgende: “iedere persoon die 

een openbaar ambt uitoefent, die zich schuldig maakt aan knevelarij, door bevel te geven om 

rechten, taksen, belastingen, gelden, inkomsten of interesten, lonen of wedden te innen, of 

door die te vorderen of te ontvangen, wetende dat zij niet verschuldigd zijn of het 

verschuldigde te boven gaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar 

en met geldboete van 100 frank tot 50.000 frank
159

 of met één van die straffen, en hij kan 

bovendien, overeenkomstig artikel 33, worden veroordeeld tot ontzetting van het recht om 

openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen”. 
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Dit artikel is eigenlijk het strafrechtelijk aspect van het „fiscale legaliteitsbeginsel‟ dat vervat 

ligt in artikel 170 van de Grondwet. Dat legaliteitsbeginsel stelt dat geen belasting kan worden 

ingevoerd dan door een wet. Op die manier wou de Belgische Grondwetgever de burgers een 

betere initiële bescherming bieden tegen de mogelijke geldhonger van de Staat
160

. In de 

praktijk wordt het legaliteitsbeginsel echter niet altijd strikt nageleefd. Vooral op het vlak van 

de indirecte belastingen zijn er verscheidene aangelegenheden aan te wijzen die in beginsel tot 

de exclusieve bevoegdheid van de wetgever behoren, maar in werkelijkheid bij koninklijk 

besluit geregeld zijn, in opdracht van de wetgever. Dergelijke werkwijze wordt vaak 

opgedrongen door economische en maatschappelijke noodwendigheden
161

. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat de gewone burger niet altijd de juiste draagwijdte van zijn rechten kent, 

noch weet wat hij exact verschuldigd is krachtens de wetten
162

. 

Naast het bieden van protectie aan de burger wordt door artikel 243 Sw. ook de zuiverheid 

van de publieke overheid beoogd. Het vrijwaren van de neutraliteit en integriteit van personen 

die namens de overheid optreden is uiteraard essentieel om het vertrouwen van de burgers niet 

te schaden
163

. 

 

Opdat knevelarij bewezen zou kunnen worden verklaard dienen de volgende drie constitutieve 

elementen verenigd te zijn. Ten eerste moet het gaan om een persoon die een openbaar ambt 

uitoefent. Vervolgens moet deze het bevel hebben gegeven onverschuldigde rechten, taksen, 

belastingen, gelden, inkomsten of interesten, lonen of wedden te innen, te vorderen of te  

ontvangen. Ten slotte moet die ambtenaar over de kennis beschikken dat wat gevorderd of 

ontvangen wordt niet verschuldigd is of het verschuldigde te boven gaan
164

. 

Tot de wetswijziging door de Wet van 10 februari 1999
165

 werden in artikel 243 Sw. eveneens 

de traditionele begrippen inzake de hoedanigheid van de dader gebruikt. De dader diende 

ofwel een „openbaar ambtenaar‟, ofwel een „openbaar officier‟, ofwel een „persoon belast met 

een openbare dienst‟ te zijn. Hoewel het niet de bedoeling was van de wetgever om het 

toepassingsgebied ratione personae te wijzigen werden deze begrippen in 1999 vervangen 

door de algemene formulering „ieder persoon die een openbaar ambt uitoefent‟. Als ratio legis 
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voor deze wijziging werd gezegd de tekst in artikel 243 Sw. verteerbaarder te willen maken 

en controverses omtrent het toepassingsgebied van de bepalingen te vermijden
166

. Essentieel 

blijft echter dat de functionaris misbruik maakt van zijn bevoegdheden. Als de door de 

ontvangst van het surplus beloonde daad zelf niet gesteld werd in de uitoefening van de 

ambtsbevoegdheden, en de ambtenaar geen beroep deed op zijn publieke hoedanigheid om de 

ongeoorloofde beloning te eisen, is er dus geen sprake van knevelarij
167

. 

Ook klerken en aangestelden van de openbare ambtenaren, officieren of personen die met een 

openbare dienst belast waren konden zich op grond van het oude artikel 244 Sw. schuldig 

maken aan knevelarij. Waar laatstgenoemd artikel opgeheven werd in 1999 wordt nu door de 

rechtsleer aangenomen dat klerken en aangestelden ondergebracht kunnen worden onder 

„iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent‟. Deze formulering gaat immers eerder uit 

van de uitoefening van het ambt (waaraan klerken en aangestelden deelnemen) dan van de 

hoedanigheid van de persoon
168

. 

 

Zoals hiervoor reeds aangehaald dient de persoon die het openbaar ambt uitoefent „het bevel 

te geven onverschuldigde rechten, taksen, belastingen, gelden, inkomsten of interesten, lonen 

of wedden te innen, te vorderen of te ontvangen‟. Het bevel geven sommen te innen slaat op 

het hiërarchisch bevel dat door een hogere aan een lagere ambtenaar wordt gegeven om tot 

een onwettige inning over te gaan. Voor schuldigverklaring is niet vereist dat dit bevel ook 

daadwerkelijk wordt uitgevoerd, het louter bevelen volstaat
169

. Vorderen kan aanzien worden 

als het herhaaldelijk aandringen om een niet verschuldigde vergelding te bekomen
170

. 

Tenslotte is ook het ontvangen en behouden van een niet verschuldigde som, zonder dat de 

ambtenaar er om gevraagd heeft, strafbaar
171

. In deze hypothese is het dus wel vereist dat de 

som effectief ontvangen werd. 

Wat betreft „rechten, taksen, belastingen, gelden, inkomsten of interesten, lonen of wedden‟ 

kan volstaan worden door te vermelden dat het gaat om de middelen waarvan de inning wordt 
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bevolen, geëist of die ontvangen worden in het kader van de financiële opdracht waarmee de 

verschillende overheden belast zijn
172

. 

 

Naast het misbruik maken van zijn ware hoedanigheid van ambtenaar is ook „de wetenschap 

dat wat gevorderd of ontvangen wordt niet verschuldigd is of het verschuldigde te boven gaat‟ 

een vereiste ex artikel 243 van het Strafwetboek. Indien de ambtenaar op grond van een 

verkeerde interpretatie van een wet of reglement kon denken dat wat hij vorderde ook 

werkelijk wettelijk verschuldigd was kan er geen sprake zijn van knevelarij
173

. De slachtoffers 

moeten bovendien in de waan verkeren dat de bedragen wettelijk verschuldigd zijn
174

. 

 

Knevelarij die met behulp van geweld of bedreiging wordt gepleegd is niet langer een 

wanbedrijf maar een misdaad die bestraft wordt met opsluiting van vijf tot tien jaar en een 

geldboete van 500 frank tot 100.000 frank
175

. Geweld of bedreiging maken dus een 

strafverzwarende omstandigheid uit
176

. Onder geweld verstaat de wet alle daden van fysieke 

dwang gepleegd op personen
177

. De bedreiging is de morele dwang die wordt uitgeoefend 

door de vrees voor een dreigend kwaad. De bedreigde persoon zal zich in zijn overtuiging niet 

kunnen beschermen tegen dit kwaad
178

. 

 

De artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek inzake deelneming zijn van toepassing bij 

knevelarij. Elk individu die onmisbare of nuttige hulp verstrekt tot de realisatie van de 

knevelarij – ook als hij geen persoon is die een openbare functie uitoefent – kan worden 

gestraft als medeplichtige of mededader
179

. 
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Bij toepassing van artikel 53 Sw. is poging tot knevelarij niet strafbaar. Strafbaarstelling van 

de poging is niet nodig vermits het louter geven van het bevel een niet verschuldigde som te 

betalen op zich een voltrokken misdrijf oplevert, ook al wordt het bevel niet opgevolgd
180

. 

 

Bij wijze van voorbeeld kan het geval aangehaald worden van de rechter-commissaris die 

reiskosten maakt, waarvan het onwettelijk karakter duidelijk is en die gelden eist ten nadele 

van het faillissement. De rechter-commissaris maakt zich hier schuldig aan knevelarij ex 

artikel 243 van het Strafwetboek
181

. 

 

2.2.1.2.3 Belangenneming 

 
Belangenneming bestaat wanneer een ambtenaar of daarmee gelijk te stellen persoon een 

handeling stelt of een toestand gedoogt waardoor hij een voordeel kan halen uit zijn ambt
182

.  

Zodra de ambtenaar die over de wettelijke bevoegdheid beschikt om toezicht uit te oefenen of 

een zaak te beheren, een handeling stelt die hem de mogelijkheid geeft zijn persoonlijke 

belangen te begunstigen door middel van zijn persoonlijke functie, ongeacht of hij de 

mogelijkheid aangegrepen heeft of niet, of hij al dan niet nadeel toegebracht heeft, of hem al 

dan niet voordeel opgeleverd heeft, maakt hij zich schuldig aan belangenneming
183

. 

 

Het hier beoogde misdrijf wordt in de rechtsliteratuur vaak door uiteenlopende bewoordingen 

omschreven. Te denken valt onder meer aan “belangenvermenging”, “la prise d‟intérêt” of 

“délit d‟ingérence”. Hoewel de omschrijving belangenvermenging duidelijker is aangezien 

een ambtenaar zich schuldig kan maken aan het misdrijf door het nemen van een belang én 

door het aanvaarden van een belang, is in de Nederlandstalige literatuur de bewoording 

belangenneming het meest ingeburgerd
184

. 

 

Artikel 245 van het Strafwetboek bepaalt dat “iedere persoon die een openbaar ambt 

uitoefent, die, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenpersonen of door schijnhandelingen, enig 
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belang, welk het ook zij, neemt of aanvaardt in de verrichtingen, aanbestedingen, 

aannemingen of werken in regie waarover hij ten tijde van de handeling geheel of ten dele het 

beheer of het toezicht had, of die, belast met de ordonnancering van de betaling of de 

vereffening van een zaak, daarin enig belang neemt, gestraft wordt met een gevangenisstraf 

van een jaar tot vijf jaar , en met geldboete van 100 frank tot 50.000 frank
185

 of met één van 

die straffen en hij kan bovendien overeenkomstig artikel 33, worden veroordeeld tot ontzetting 

van het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen”. 

 

Dit artikel werd bij het tot stand komen van het Belgisch Strafwetboek in 1867 nagenoeg 

volledig overgenomen uit de Franse Code Pénal van 1810. Daarbij onderging het sinds de 

inwerkingtreding van het Belgisch Strafwetboek slechts eenmaal een wijziging, met name 

door de Wet van 10 februari 1999
186

. Die wijziging betrof net zoals bij de misdrijven 

omkoping, verduistering en knevelarij de hoedanigheid van de dader. Voortaan wordt die 

aangeduid als „een persoon die een openbaar ambt uitoefent‟ in plaats van voorheen als  

„openbaar officier‟, „ambtenaar‟ of „met een openbare dienst belast persoon‟. De reden voor 

deze aanpassing werd hierboven reeds uiteengezet.  

 

Het „belang‟ dat door de persoon die het openbaar ambt uitoefent genomen of aanvaard wordt 

dient in de ruimste betekenis begrepen te worden. Zelfs het zwakste belang zal volstaan
187

. 

Aldus kan het gaan om rechtstreekse of onrechtstreekse belangen, materiële of immateriële 

belangen en actuele of toekomstige belangen, al dan niet verzoenbaar met het openbaar 

belang
188

. Het volstaat dat de ambtenaar de mogelijkheid heeft om door middel van zijn 

openbare functie zijn private belangen te bevoordelen. Of hij dit effectief deed is dus 

irrelevant
189

. Vereist is dus dat het theoretisch mogelijk is contact te maken tussen het 

particulier belang en het openbaar belang. Is dit niet het geval, dan kan de ambtenaar zich niet 

schuldig maken aan belangenneming
190

. De feitenrechter in kwestie zal soeverein oordelen of 
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de ambtenaar al dan niet een belang heeft genomen of aanvaard in een zaak die onderworpen 

is aan zijn toezicht
191

. 

De ambtenaar die het belang neemt of aanvaardt kan dit „hetzij rechtstreeks, hetzij via 

tussenpersonen, hetzij via schijnhandelingen‟ doen. In tegenstelling tot artikel 911 van het 

Burgerlijk Wetboek bepaalt de strafwet niet wie men als tussenpersonen dient te beschouwen. 

De strafrechter kan echter wel een richtingaanwijzer vinden in de administratieve rechtspraak, 

die bijvoorbeeld stelt dat echtgenoten steeds als tussenpersonen aanzien moeten worden. Voor 

kinderen wordt een onderscheid gemaakt naargelang het om minderjarige of meerderjarige 

kinderen (die al dan niet bij hun ouders inwonen) gaat
192

. Onder “schijnhandelingen” dient 

begrepen te worden het verdraaien van de waarheid waarbij men de ware aard van een 

handeling verdoezelt, bepaalde voorwaarden ervan verbergt, of zelfs een handeling veinst
193

. 

Het belang dient genomen te worden in „verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of 

werken in regie waarover de ambtenaar  ten tijde van de handeling geheel of gedeeltelijk het 

beheer of het toezicht had‟.  

De begrippen “verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of werken in regie” zijn niet 

limitatief en werden slechts gegeven ten titel van inlichting
194

. Het betreft elke zaak of handel 

waarover een van de aangeduide personen toezicht of beheer heeft
195

. Een “verrichting” is een 

equivalent van een zaak en heeft de breedst mogelijke betekenis. Het houdt alles in wat tussen 

de partijen gezegd, gedaan of overeengekomen is
196

. De ongeoorloofde inmenging hoeft zich 

niet noodzakelijk bij het begin te manifesteren maar kan zich voordoen gedurende het hele 

verloop van de verrichting
197

. Ondanks het ruime karakter dat aan de begrippen wordt 

toegekend blijkt uit de rechtspraak dat betwistingen voorkomen. Zo bijvoorbeeld in het geval 

van een burgemeester die een woning onbewoonbaar verklaarde louter om zijn positie te 

versterken
198

. De woning werd immers aangekocht door diens broer met wie de burgemeester 

in onenigheid lag. Alzo putte de burgemeester ook een voordeel met betrekking tot een te 

verlenen recht van uitweg ten gunste van het gewraakte goed over een erf waarvan hij mede-

eigenaar was. De appelrechters waren van oordeel dat de burgemeester door zijn betrekking 

zijn private belangen kon bevorderen. Hiertegen tekende de burgemeester cassatieberoep aan, 
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onder meer met het argument dat hij niet wettig kon worden veroordeeld aangezien uit de 

bewezen verklaarde gegevens niet kon worden afgeleid dat hij enig belang zou hebben 

genomen of aanvaard in verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of werken in regie. De 

burgemeester onderbouwde deze stelling door het gegeven dat hij geen verrichting of 

handeling buiten zijn ambtsdaden heeft gesteld en hierin dus geen belang kan hebben 

genomen of aanvaard. Van dergelijke handelingen en verrichtingen dient een ambtenaar zich 

immers te onthouden omdat hij deze dient te beheren of controleren. Het Hof van Cassatie 

oordeelde echter dat niet steeds belang genomen dient te worden in verrichtingen die als 

dusdanig buiten de uitoefening van het ambt staan. Aldus ging de burgemeester voorbij aan 

het feit dat de handelingen ex artikel 245 Sw. ook handelingen kunnen zijn die behoren tot het 

ambt en die derhalve gesteld kunnen worden door de ambtenaar die er het beheer over heeft. 

Het Hof van Cassatie verwierp dan ook het cassatieberoep
199

. 

Ook voor een notaris is het soms zeer verleidelijk om naar aanleiding van een of andere zaak 

waarmee hij door cliënten of door het gerecht gelast wordt zelf een winstgevende verrichting 

te doen en zich aldus verrijken. Deontologisch gezien dient hij echter plichtsgetrouw te 

handelen en zich onbaatzuchtig op te stellen. Zoniet loopt hij het risico een tuchtsanctie op te 

lopen wegens mercantilisme en/of zich schuldig te maken aan belangenneming
200

. De 

rechtspraak maakt melding van het geval waarin een notaris door de beslagrechter aangeduid 

werd om over te gaan tot de openbare verkoop van een studio en de verrichtingen van 

rangregeling. Tijdens de openbare verkoop wees de notaris dit onroerend goed toe aan een 

kandidaat-notaris die werkzaam was op zijn kantoor. Bij onstentenis van een hoger bod en 

overeenkomstig de veilvoorwaarden wees de kandidaat-notaris vervolgens de beklaagde 

notaris en zijn echtgenote aan als lastgevers. De gerechtelijk aangestelde notaris en zijn 

echtgenote aanvaardden de in hun voordeel gedane commandsverklaring. Het Hof van Beroep 

te Gent oordeelde echter dat een notaris geen goederen kan verwerven uit een openbare 

verkoping waarmee hij bij gerechtelijke beslissing is gelast zonder artikel 245 Sw. te 

schenden
201

. Dergelijke handelswijze werd bovendien uitdrukkelijk verboden geacht door de 

op het ogenblik van de feiten toepasselijke Ventôsewet
202

. 
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Het „beheer of toezicht‟ dat de ambtenaar over de verrichtingen heeft kan zowel geheel als 

gedeeltelijk, tijdelijk of eenmalig en bezoldigd of onbezoldigd uitgeoefend worden
203

. 

 

Moreel gezien is er sprake van belangenneming door het enkel feit van de inmenging door de 

ambtenaar in de met zijn bediening onverenigbare zaken. Bedrieglijk opzet daartoe is niet 

vereist
204

. 

 

In het verleden heerste discussie over de vraag of het misdrijf (naast de gevangenisstraf, de 

geldboete en de ontzetting uit bepaalde rechten ex artikel 31 Sw.) ook bestraft kon worden 

met verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen. Het Hof van Cassatie oordeelde dat dit 

niet mogelijk is vermits de som die het door de ambtenaar genomen belang vertegenwoordigt 

geen voorwerp is van het misdrijf, niet dient tot of bestemd is voor het plegen van dit misdrijf 

en er evenmin een product van is
205

. Door het wijzigen van artikel 42, 3°  Sw. en het invoeren 

van artikel 43bis Sw. met de Wet van 17 juli 1990 is nu echter de bijzondere 

verbeurdverklaring mogelijk van vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf werden 

verkregen, die in de plaats ervan zijn gesteld, alsook van de inkomsten uit belegde 

voordelen
206

. De rechtsleer neemt aan dat goederen en waarden die uit een 

belangenvermenging voortkomen verbeurdverklaard kunnen worden krachtens het gewijzigde 

artikel 42, 3° van het Strafwetboek
207

. 

Waar de rechter overeenkomstig artikel 195, 2
e
 lid Sv. moet overgaan tot motivering van de 

straf en strafmaat, zal hij in het geval van ontzetting uit bepaalde rechten aan deze 

verplichting voldoen door er op te wijzen dat de beklaagde betrokken was bij zaken die niet 

verenigbaar zijn met zijn ambt en door zijn gedrag afbreuk heeft gedaan aan de bijzondere 

eisen van fatsoen, kiesheid en rechtschapenheid die verbonden zijn met dat ambt
208

. 
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De artikelen op de strafbare deelneming zijn eveneens van toepassing bij het misdrijf 

belangenneming
209

. De niet-ambtenaar die bij het misdrijf strafbaar gesteld door artikel 245 

Sw. een zodanige hulp verstrekt zonder dewelke het niet gepleegd kon worden of die door 

beloften het wanbedrijf rechtstreeks uitlokt, wordt krachtens artikel 66 Sw. gestraft als de 

dader ervan
210

. 

Poging tot belangenneming is bij toepassing van artikel 53 Sw. niet strafbaar. Meestal zal een 

poging om een belang te nemen toch een misdrijf opleveren, omdat de loutere mogelijkheid 

van het bevoordelen van een privébelang volstaat voor strafbaarheid. Het tijdstip waarop de 

beoogde voordelen worden verwezenlijkt is irrelevant
211

. 

 

De verjaring van de strafvordering uit hoofde van het misdrijf belangenneming begint te lopen 

op het ogenblik van de ongeoorloofde overeenkomst. Het tijdstip van de betalingen die in 

uitvoering van deze overeenkomst verricht of bekomen kunnen worden is hierbij irrelevant
212

. 

 

2.2.2  Bijzondere wetgeving 

 
In dit deel zal beknopt aandacht besteed worden aan het deontologisch statuut van twee 

bijzondere beroepscategorieën, met name het deontologisch statuut van de bedrijfsrevisor en 

dat van de architect. Het specifieke karakter dat deze beroepen kenmerkt maakt hen kwetsbaar 

voor integriteitsschendingen. Aldus achtte de wetgever het noodzakelijk een onafhankelijk 

statuut te creëren om hun integriteit te waarborgen. De voornaamste wetgevende initiatieven 

zullen hier onder de loep genomen worden. 

 

2.2.2.1 Deontologische verplichtingen van de bedrijfsrevisor 

 
De rechtspositie van allerhande belangengroepen wordt sterk beïnvloed door het 

ondernemingsgebeuren. Zowel aandeelhouders, bestuurders, werknemers, doch eveneens de 

Staat, banken, leveranciers, verzekeringsmaatschappijen en het publiek in het algemeen 

hebben behoefte aan economische en financiële voorlichting opdat zij zich een oordeel 
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zouden kunnen vormen van wat er in de markt beweegt
213

. Dergelijke informatieverstrekking 

zal echter een groot deel van haar waarde verliezen in het geval de betrouwbaarheid ervan niet 

door alle belanghebbenden wordt erkend. Een deskundige, onpartijdige controle en 

certificering door bedrijfsrevisoren waarvan de onafhankelijkheid, de bekwaamheid en het 

gezag onbetwist is, is dus van primordiaal belang wil men het wantrouwen ten aanzien van 

bedrijfsrevisoren niet aanwakkeren
214

. 

 

Nagenoeg parallel met de in België genomen maatregelen ter vrijwaring van het 

onafhankelijk statuut van de bedrijfsrevisor werden op Europees vlak en in de Verenigde 

Staten uitvoerige debatten gevoerd. Zo werkte de Europese Commissie een aanbeveling uit 

aangaande de „Onafhankelijkheid van de met de wettelijke controle belaste accountant in de 

Europese Unie‟
215

. Ook de „Fédération des Experts Comptables Européens‟, de Europese 

beroepsvereniging van het accountancy beroep, heeft een belangrijk document uitgewerkt, 

getiteld „Statutory Audit – Independance and Objectivity – Common Core of Principles For 

the Guidance of the European Profession – july 1998‟
216

.  

In de Verenigde Staten resulteerden de besprekingen in de “Sarbanes-Oxley Act”
217

. Deze wet 

legt allerhande verplichtingen op aan bedrijven die op een Amerikaanse beurs genoteerd zijn. 

Zo onder meer de verplichting voor het management jaarlijks een uitspraak te doen over de 

betrouwbaarheid van de interne controles die in het bedrijf toegepast worden. De „Chief 

Executive Officer‟ (CEO) en de „Chief Financial Officer‟ (CFO) moeten daarbij verklaren dat 

alle controles „waterproof‟ zijn, waarop de accountant in een expliciete verklaring zijn 

akkoord betuigt met de uitspraken van voornoemde personen
218

. Deze internationale 

ontwikkelingen hebben dan ook een effect gehad op de Belgische regelgeving. 

 

Naar Belgisch recht bestaat de revisorale taak erin “alle opdrachten uit te voeren in verband 

met de organisatie van de boekhoudingdiensten, het verbeteren, nazien en waarmerken van de 

juistheid en echtheid van alle boekhoudingstukken. Zijn functie kan ook bestaan in het 
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boekhoudkundig ontleden van de toestand en werking der ondernemingen zowel ten opzichte 

van hun kredietwaardigheid, hun rendement en hun risico‟s als van de wetten die op hen 

toepasselijk zijn”
219

. Het Instituut der Bedrijfsrevisoren dient te waken over de opleiding en te 

voorzien in een bestendige organisatie van een korps specialisten met al de vereiste 

waarborgen inzake bevoegdheid, onafhankelijkheid en beroepseerlijkheid
220

. 

 

De onafhankelijkheidsvereiste wordt in België op twee niveaus geformuleerd. Enerzijds op 

grond van het juridische statuut van de bedrijfsrevisor, anderzijds op grond van het Wetboek 

van Vennootschappen, in het geval de bedrijfsrevisor de functie vervult van commissaris
221

. 

 

2.2.2.1.1 Juridisch statuut van de bedrijfsrevisor 

 

De juridische grondslag van het onafhankelijkheidsbeginsel wordt gevonden in artikel 13 van 

de Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, hetwelk 

bepaalt dat “het een bedrijfsrevisor niet toegelaten is werkzaamheden uit te oefenen of daden 

te stellen die onverenigbaar zijn met de waardigheid of de onafhankelijkheid van zijn 

functie”. Bovendien “handelt de bedrijfsrevisor bij het vervullen van de hem toevertrouwde 

revisorale opdrachten in volledige onafhankelijkheid van de betrokken personen
222

”.  

Ook het reglement van plichtenleer, voor wat de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor in het 

algemeen betreft, stelt dat de bedrijfsrevisor geen enkele opdracht mag uitvoeren “wanneer 

hij zich in een positie bevindt waardoor zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen 

worden gebracht”, alsook dat het hem verboden is om een opdracht, een functie of een 

mandaat te aanvaarden of voort te zetten “wanneer de uitoefening daarvan hem in een positie 

van belangenconflict dreigt te plaatsen die van aard is het onafhankelijk oordeel dat hij moet 

brengen in het gedrang te brengen”
223

. 

In het geval de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor in het gedrang gebracht wordt, hetzij 

door een belangenconflict, hetzij op enige andere wijze, lonkt er besmettingsgevaar ten 

opzichte van de met de bedrijfsrevisor verbonden instanties. Zo zal de onafhankelijkheid van 

a) het bedrijfsrevisorenkantoor waarvan de betrokkene vennoot, lid, van het bestuursorgaan of 
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vaste vertegenwoordiger is; b) van zijn vennoten; c) van de leden van het bestuursorgaan van 

het bedrijfsrevisorenkantoor en d) van de bedrijfsrevisoren die lid zijn van het netwerk 

waarvan de bedrijfsrevisor lid is, op de helling komen te staan
224

. 

 

Zowel uit de bijlage bij de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de 

onafhankelijkheid van de met de wettelijke controle belaste accountant in de EU als uit het 

verslag aan de Koning, voorafgaand aan het K.B. van 10 januari 1994 betreffende de plichten 

van bedrijfsrevisoren, blijkt dat de onafhankelijkheidsvereiste vanuit twee gezichtspunten 

bekeken dient te worden. Enerzijds de onafhankelijkheid qua geesteshouding, anderzijds de 

onafhankelijkheid in schijn
225

. Dit onderscheid tussen „independence of mind‟ en 

„independence of appearance‟ wordt tevens gemaakt in de „Code of Ethics‟ die uitgewerkt 

werd door de „International Federation of Accountants‟ (IFAC). In 8.1 van de Code wordt het 

volgende gesteld: “Professional accountants in public practice when undertaking a reporting 

assignment should be and appear to be free of any interest which might be regarded, 

whatever its actual effect, as being incompatible with integrity, objectivity and 

independence”. De achterliggende doelstelling is dus van tweeërlei aard. Enerzijds de 

waarborg dat de bedrijfsrevisor zijn taak in volkomen onafhankelijkheid tegenover de 

gecontroleerde onderneming of instelling heeft uitgevoerd; anderzijds de opvatting van de 

verschillende personen die belang hebben bij het certificeringverslag over de onpartijdigheid 

bij de oordeelsvorming van de revisor
226

. Dit laatste wordt de schijnbare onafhankelijkheid 

genoemd
227

. 

 

Maar welke zijn nu de situaties die de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor in het gedrang 

kunnen brengen? De Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onderscheidt vijf grote 

risico‟s van afhankelijkheid
228

: 

1) Persoonlijke en familiale relaties tussen de bedrijfsrevisor en de verantwoordelijken 

van de vennootschap op het hoogste niveau of zelfs in elke functie met een 

betekenisvolle invloed. Aldus mag een revisor bijvoorbeeld geen revisorale opdracht 
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aanvaarden in een onderneming waar hijzelf, zijn echtgenoot of een bloed- of 

aanverwant tot de tweede graad de positie van bestuurder, zaakvoerder, afgevaardigde 

voor het dagelijks bestuur of lid van het directiecomité van de vennootschap 

bekleedt
229

. 

2) Financiële relaties of voordelen in natura, toegekend buiten de honoraria, die aldus 

geen rechtstreekse bezoldiging voor de geleverde prestaties uitmaken. 

3) Het bestaan van een belangenconflict tussen verschillende cliënten, tussen twee 

opdrachten van uiteenlopende aard (inzonderheid het combineren van de controle der 

rekeningen en advieswerk) voor dezelfde cliënt of tussen het revisorenkantoor en één 

van de klanten of leveranciers.  

4) Financiële afhankelijkheid op het vlak van het ereloon ten opzichte van eenzelfde 

vennootschap of vennootschappen van eenzelfde groep, of onderworpen aan eenzelfde 

gezagsinstantie. Dergelijke situatie kan de onafhankelijkheid van de revisor schade 

berokkenen, zodat het niet toegelaten is dat hij zijn beroepsactiviteit dermate beperkt 

dat zijn beroepsinkomen uitsluitend afhankelijk is, of van een zeer beperkt aantal 

opdrachten, of van opdrachten die alle behoren tot één enkele belangengroep
230

. 

5) Het geval waarin de bedrijfsrevisor betrokken is bij beheersbeslissingen, zowel in een 

periode van drie jaar die onmiddellijk aan zijn benoeming voorafgaan als tijdens de 

uitoefening van die controle. Daarbij is het irrelevant of deze controle persoonlijk of 

via beroepskantoren waarmee hij een samenwerkingsverband heeft verloopt
231

. 

 

2.2.2.1.2 De bedrijfsrevisor – commissaris  

 
In het geval de bedrijfsrevisor de functie van commissaris in een vennootschap vervult wordt 

in een bijzondere regeling voorzien. Zo bepaalt het omvangrijke artikel 133 van het Wetboek 

van Vennootschappen onder meer dat “diegenen die zich in een positie bevinden die een 

onafhankelijke taakuitoefening, overeenkomstig de regels geldend voor het beroep van 

bedrijfsrevisoren, in het gedrang kan brengen, niet tot commissaris kunnen benoemd worden. 

De commissarissen moeten er op toezien dat zij niet in een dergelijke positie worden 

geplaatst
232

. Aldus mogen de commissarissen in de vennootschap die aan hun controle is 
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onderworpen, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in 

artikel 11, een andere taak, mandaat of opdracht aanvaarden, die zal worden vervuld tijdens 

de duur van hun mandaat of erna, en die de onafhankelijke uitoefening van hun taak als 

commissaris in het gedrang zou kunnen brengen
233

.  

 

Bovendien dient iedere commissaris die zijn mandaat in een vennootschap beëindigt sinds 1 

september 2002 een „cooling off period‟ oftewel afkoelingsperiode van twee jaar in acht te 

nemen. In de loop van dit tijdvak is het de commissaris niet toegestaan een mandaat van 

bestuurder, zaakvoerder of enige andere functie te aanvaarden en dit noch in de vennootschap 

die aan zijn controle was onderworpen, noch in een daarmee verbonden vennootschap of 

persoon zoals bepaald in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen
234

. Hiermee wil de 

wetgever voorkomen dat een commissaris zijn controlerende functie minder nauwgezet zou 

invullen wanneer zijn mandaat op zijn einde loopt omdat hij weet of stiekem hoopt dat hem, 

eens zijn mandaat effectief verstreken is, een functie in de door hem gecontroleerde 

vennootschap wordt aangeboden
235

. 

 

Overige verwezenlijkingen van de „Wet Corporate Governance‟, zoals daar onder meer zijn 

de uitbreiding van het toepassingsgebied van het cumulatieverbod, het nieuwe absolute 

verbod om bepaalde prestaties te leveren, de nieuwe beperkingen op het verlenen van 

nevendiensten in bepaalde vennootschappen en de uitgebreide verantwoordingsplicht op het 

vlak van de bezoldiging in het jaarverslag, zullen binnen het bestek van deze meesterproef 

echter niet verder aan bod komen
236

. 

 

Bij wijze van besluit kan hier wel nog melding gemaakt worden van de 

aansprakelijkheidsregeling voor bedrijfsrevisoren. Tot voor de Wet van 23 december 2005 

houdende diverse bepalingen was deze aansprakelijkheid onbeperkt. Voor bedrijfsrevisoren 

was het immers op grond van de Wet van 22 juli 1953 verboden zich aan hun 

aansprakelijkheid, zelfs gedeeltelijk, te onttrekken door een bijzondere overeenkomst wat de 
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hun voorbehouden taken als bedrijfsrevisor betreft
237

. Artikel 62 van de Wet van 23 december 

2005 houdende diverse bepalingen wijzigde echter het verbod ex artikel 9bis van de Wet van 

22 juli 1953 waardoor een beperking van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van 

bedrijfsrevisoren geoorloofd werd. 

Dergelijke beperking wordt echter opgegeven - zodat de revisor nog steeds onbeperkt 

aansprakelijk is voor zijn fouten - in het geval hij  bewust heeft meegewerkt aan de fraude in 

de vennootschap. De wet voorziet immers in een uitzondering voor overtredingen gepleegd 

met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden
238

. Bedrieglijk opzet vereist een 

bijzonder opzet dat niet enkel vereist dat de dader wetens en willens zou hebben gehandeld, 

maar tevens met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden zou hebben geageerd
239

. 

 

2.2.2.2 Deontologische verplichtingen van de architect 

 

2.2.2.2.1 De Code Civil van 1804240 

 
Bij het tot stand komen van de Code Civil in 1804 konden zowel architecten als aannemers 

zich (door middel van overeenkomsten van aanneming van werk) belasten met het bouwen 

van woningen, fabrieken, kerken, werkplaatsen, enz. waarvan zij ook de plannen en bestekken 

konden opmaken. De intensiteit waarmee destijds gebouwd werd viel immers niet te 

vergelijken met de bouwwoede die de dag van vandaag de samenleving kenmerkt. Toch gaf 

de aanneming van bouwwerken tegen vaste prijs aanleiding tot tal van misbruiken en 

betwistingen, zodat de wetgever tot het besef kwam dat de bouwheer beter beschermd diende 

te worden. Vreemd genoeg beperkte de wetgever van 1804 zich tot een fragmentarische 

benadering waarbij de architect in één adem met de aannemer van werken werd vermeld in de 

artikelen 1792, 1793, 1795 en 2270 van de afdeling „bestekken en aannemingen‟ in het 

Burgerlijk Wetboek. Het feit dat een eigen regeling van de architectenovereenkomst ontbreekt 

in het B.W. hangt dan ook nauw samen met het ontbreken van een eigen statuut van de 

architect ten tijde van de totstandkoming van dit wetboek
241

. 
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2.2.2.2.2 De Wet van 20 februari 1939 

 
Hoewel omstreeks het jaartal 1900 reeds duidelijk was dat een onafhankelijke positie van de 

architect ten opzichte van de aannemer wenselijk was, werd de uitoefening van het beroep in 

België pas strikt gereglementeerd door de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van 

de titel en het beroep van architect en de Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van 

architecten
242

.  

 

Om de doelstellingen van de Wet van 20 februari 1939 te verwezenlijken werd voor de Staat, 

de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en particulieren de verplichting 

ingevoerd „onder architectuur te bouwen‟. Dit wil zeggen dat zij voor het opmaken van de 

plans en de controle op de uitvoering der werken, voor welke door de wetten, besluiten en 

reglementen een voorafgaande aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd, een beroep 

moeten doen op de medewerking van een architect
243

.  

De architecten zelf mogen dergelijke verplichting niet helpen omzeilen door erin toe te 

stemmen hun diensten, hetzij slechts ten dele, hetzij slechts op papier, te leveren. In dat geval 

is er sprake van naamlening en een gebrek aan controle
244

. Zo maakt een architect die zijn 

persoonlijk architectennummer tegen vergoeding laat vermelden op bouwplannen die 

opgemaakt zijn door iemand die niet over de wettelijk vereiste hoedanigheid van architect 

beschikt zich schuldig aan valsheid in geschrifte
245

. 

 

Opdat de onafhankelijkheid van de architect van zakelijke bindingen gerealiseerd zou kunnen 

worden voegde de Wet van 20 februari 1939 tevens een onverenigbaarheid in tussen het 

uitoefenen van het beroep van architect en het aannemersbedrijf
246

. Een architect mag nimmer 

optreden als een promotor of bouwbezorger, noch aan hen onderworpen zijn, zo goed bij het 

aangaan van de overeenkomst met de bouwpromotor, als in de loop van de uitvoering van zijn 

opdracht
247

. Het ontwerpen van de plannen en het toezicht enerzijds, en de uitvoering van het 
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bouwwerk anderzijds, werden aldus van elkaar losgekoppeld
248

. Dergelijke taakverdeling is 

zowel in het belang van het architectenberoep als in het belang van de opdrachtgever
249

. De 

architect heeft nu de vrijheid de beste keuze van bouwprocedés, technieken en materialen te 

kiezen. Bovendien staat hij als controleur over de uitvoering van het werk niet meer in voor 

de tweestrijd tussen zijn persoonlijke belangen als aannemer en die van de bouwheer. 

Laatstgenoemde zal bovendien over de zekerheid beschikken dat zijn technisch raadsman de 

uitvoering van het bouwwerk in de beste voorwaarden zal bevorderen
250

.  

Dergelijke onverenigbaarheid moet in ruime zin uitgelegd worden opdat omzeiling op welke 

wijze dan ook vermeden kan worden. Belangendeelneming, rechtstreeks of onrechtstreeks, zal 

onder die verbodsbepalingen vallen, al kan niet gezegd worden dat de architect het beroep van 

aannemer van openbare of private werken heeft uitgeoefend
251

. Zo zal een overeenkomst 

waarbij de aannemer de architectenopdracht aan zijn zoon toevertrouwt, met wie er een 

maatschap bestaat of die van hem afhankelijk oogt te zijn, wat blijkt uit feit dat het ereloon 

van de architect in de totale prijs is inbegrepen, volstrekt nietig zijn
252

. 

 

2.2.2.2.3 Het Reglement op de beroepsplichten 

 

Het Reglement op de beroepsplichten, goedgekeurd door het Koninklijk Besluit van 18 april  

1985, vervolledigde de reglementering inzake de uitoefening van het beroep van architect
253

. 

Daarbij vormen de aanbevelingen van de Nationale Raad van de Orde, hoewel zij geen 

absoluut bindende kracht hebben, een leidraad bij de beoordeling van de conformiteit van de 

gedragingen van de architect met diens deontologische verplichtingen
254

. 

 

Het principe van de wilsautonomie laat de partijen bij een architectenovereenkomst in 

beginsel vrij het bedrag of de berekeningswijze van het ereloon van de architect te bepalen. 

Zo kan het ereloon zelfs bepaald worden bij wijze van partijbeslissing. De architect zal in dat 
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geval na het uitvoeren van zijn opdracht eenzijdig zijn honorarium bepalen in functie van de 

geleverde prestaties
255

. Toch is een architect deontologisch niet volledig vrij bij het bepalen 

van zijn ereloon. Artikel 12, eerste lid van het Reglement van beroepsplichten stelt immers 

dat een architect er moet voor zorgen dat de vergoedingen die hij voor zijn prestaties ontvangt 

hem middelen van bestaan kunnen verschaffen en hem toelaten zijn beroep uit te oefenen in 

eer en waardigheid. Een abnormaal laag ereloon kan dus wijzen op een gebrek aan 

onafhankelijkheid van de architect, hetgeen een inbreuk uitmaakt op artikel 4, tweede lid van 

het Reglement van beroepsplichten
256

. 

 

Een inbreuk op een deontologische bepaling door de architect kan een buitencontractuele fout 

opleveren indien is aangetoond dat de miskenning van de deontologische regel tezelfdertijd 

een inbreuk vormt op de algemene voorzichtigheidsverplichting ten aanzien van derden
257

. 

Nochtans wordt in België over het algemeen aangenomen dat het materieel overtreden van 

een rechtsnorm of deontologische norm op zichzelf onrechtmatig is
258

. Bovenstaande 

uitspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen, in welke het Hof overweegt dat “de 

deontologie van de architecten in eerste instantie de verhouding tussen de architect en de 

orde van architecten en tussen de bouwheer en de architect regelt zonder ook ten aanzien van 

derden algemeen geldende gedragsregels in het leven te roepen” wordt dan ook bekritiseerd 

in de rechtsleer. Zo stelt VANHELMONT dat derden wel een beroep kunnen doen op een 

deontologisch voorschrift, en dat de visie van het Hof in tegenstrijd is met de algemeen 

aangenomen stelling dat de overtreding van een specifieke rechtsnorm op zichzelf 

onrechtmatig is
259

. 
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3 Overige benaderingswijzen van corruptie 
 
Naast de hierboven geschetste juridische benadering kan men corruptie ook omschrijven 

vanuit een sociologisch-criminologisch en economisch oogpunt. Daarbij is het in tegenstelling 

tot het strafrechtelijk oogpunt niet vereist dat een aantal constitutieve elementen van het 

misdrijf voorhanden en bewezen zijn opdat van corruptie sprake zou kunnen zijn
260

. 

 

3.1 De sociologisch – criminologische benadering 
 

De sociologisch-criminologische benadering gaat uit van het begrip „macht‟. In deze 

benadering wordt corruptie omschreven als een vorm van machtsbederf. Zo stelt PUNCH dat 

zodra er enige vorm van macht aanwezig is, men met een mogelijk misbruik van die macht 

geconfronteerd kan worden
261

. Of zoals ORWELL het in zijn boek Animal Farm stelde “power 

tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”
262

.  

Corruptie wordt vanuit dit perspectief ook gezien als een vorm van machtsafwending waarbij 

de macht, waarover een persoon vanuit een positie in een organisatie beschikt, wordt 

aangewend voor andere doeleinden of belangen dan diegene waarvoor ze oorspronkelijk werd 

verleend
263

. 

 

Op grond van het criterium van misbruik van macht kan bovendien een onderscheid gemaakt 

worden tussen corruptie en fraude. Zo stelt RUIMSCHOTEL dat fraude het bedrieglijk 

verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie aan personen, bedrijven of de overheid 

uitmaakt, zodat deze financieel of anderszins worden benadeeld en de frauderende partij 

wordt bevoordeeld
264

. Er zijn dus slechts twee partijen in het spel in geval van fraude, te 

weten de frauderende persoon en de persoon of instantie tegen wie gefraudeerd wordt. Opdat 

van corruptie gesproken zou kunnen worden is echter een driepartijenrelatie vereist: de 
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instantie of persoon buiten een organisatie die iemand binnen een organisatie corrumpeert, de 

gecorrumpeerde en de benadeelde organisatie of persoon
265

.  

 

Later in deze studie zullen we zien dat het concept „machtsbederf‟ eveneens een rol speelt 

wanneer we integriteit bestuderen op het niveau van de politieke en sociale omgeving
266

. 

 

3.2 De economische benadering 
 

De economische benadering beschouwt corruptie als het resultaat van een collusie tussen de 

politieke en economische sfeer, hetgeen zich uit in het doordringen van het vrije 

marktmechanisme op domeinen waar dit niet getolereerd kan worden, namelijk bij de 

verdeling van zaken die op grond van het gelijkheidsbeginsel aan alle burgers toekomen en 

die juist daarom door de overheid worden verdeeld
267

. 

 

In hoofdzaak zal de economische benadering uitgaan van de activiteiten van criminele 

organisaties
268

. Corrupte actoren zullen voor zichzelf uitmaken of de baten van hun corrupt 

gedrag de kosten overtreffen. Zo zijn het risico op ontdekking, de kans op daadwerkelijke 

sanctionering, het verlies van aanzien of job bij ontdekking, en het morele schuldgevoel 

„kosten‟ die in aanmerking moeten genomen worden bij het nemen van de beslissing
269

. 

Criminele organisaties hebben eigenlijk slechts één kenmerk gemeenschappelijk: het streven 

naar winst. Net als elke andere onderneming zullen alle activiteiten die de criminele 

organisatie ontplooit erop gericht zijn haar inkomsten te maximaliseren en haar kosten te 

minimaliseren. Het grote verschil is daarbij uiteraard dat legale ondernemingen geen illegale 

goederen of diensten zullen kunnen aanbieden
270

. 
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3.3 Besluit  

 
De verschillende benaderingen – te weten de juridische, de sociologisch-criminologische en 

de economische – zorgen er dus voor dat er discussie heerst over de betekenis van het 

corruptiebegrip. Niettemin blijkt het aspect „machtsafwending‟ steeds een centrale rol te 

spelen in dit twistpunt. Zowel in de strafrechtelijke als in de niet-strafrechtelijke benaderingen 

wordt benadrukt dat corruptie tot gevolg heeft dat beslissingen genomen of daden gesteld 

worden die niet het resultaat zijn van een normale uitoefening van de macht
271

. 
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4 Oorzaken en risicofactoren van corruptie 
 

Waar hoger onderzoek werd gedaan naar de verscheidene vormen die corruptie kan aannemen 

zal in dit hoofdstuk stil worden gestaan bij de oorzaken van corruptie. In de literatuur situeert 

men de risicofactoren voor corruptie op micro-, meso- en macroniveau. Gaande van 

individuele gevallen (microniveau) van corruptie komt men - aan de hand van deze indeling - 

via de organisatie/omgevingscultuur (mesoniveau) tot het niveau van de samenleving 

(macroniveau)
272

. 

 

4.1 Oorzaken op microniveau 

 
Op het microniveau vinden we die oorzaken terug die verband houden met de individuele 

toestand waarin de dader zich bevindt en waardoor hij tot corruptief gedrag overgaat. De ene 

persoon zal – omwille van diversiteit in het karakter – al meer geneigd zijn zich te bezondigen 

aan corruptie dan de andere. Bovendien kan men zich in specifieke omstandigheden (zoals 

schulden of relationele problemen) bevinden die een persoon tot corruptie drijven. Ook de 

morele overtuiging van de betrokkene kan een rol spelen bij het ontstaan van corruptie
273

. 

 

PUNCH onderscheidt – wat de persoonlijkheidskenmerken en omstandigheden betreft – 

volgende verschillende types persoonlijkheden die zeer vatbaar zijn voor corruptief gedrag
274

. 

De „under-achiever‟ vertoont een gefrustreerde persoonlijkheid wegens het niet verkrijgen 

van een promotie die hij meent te verdienen. Corruptie bestaat in dit geval dus uit het nemen 

van wraak op zijn werkgever. De „over-achiever‟ is een zeer actief, geliefd persoon die het zo 

ver mogelijk wil brengen in zijn leven. Om steeds betere resultaten te bereiken kan hij zich 

echter overijverig gaan opstellen en deze resultaten op onbehoorlijke wijze trachten  behalen. 

De „self-righteous crime fighter‟ is een politieambtenaar die een extreem standpunt inneemt 

met betrekking tot misdaadbestrijding. Zeker wanneer het om een ernstig misdrijf gaat zit 

deze persoon er niet mee verveeld de regels te breken om een veroordeling van de verdachte 
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te bekomen. De „managerial maniac‟ is dan weer de persoon die in zichzelf een geboren 

manager ziet en zich als dusdanig gedraagt. In de intensieve contacten die dergelijk individu 

met de bedrijfswereld legt kunnen als dusdanig belangentegenstellingen ontstaan
275

. 

 

In het specifieke geval van corruptie in de milieusector wordt het laagste niveau ook wel 

aangeduid met de term „petty corruption‟, oftewel overlevingscorruptie. De bedragen waar het 

over gaat zijn gering en de betrokken personen (zoals junior ambtenaren) staan laag op de 

hiërarchische ladder.  Een van de mogelijke oorzaken voor corruptie op dit niveau is het feit 

dat het lage loon dat de genoemde personen ontvangen geen voldoende stimulans is voor de 

normale uitoefening van hun ambt
276

. Daardoor beschikken zij over een aantal incentieven om 

de gebreken in de bestaande wetten en reguleringen uit te buiten en ook om bijvoorbeeld 

smeergeld aan te nemen tijdens milieu-inspecties
277

. 

 

4.2 Oorzaken op mesoniveau278 

 
Op het mesoniveau vinden we de oorzaken die uitgaan van de directe professionele omgeving 

van de betrokkene. Hierbij gaat het om factoren op het vlak van regelgeving, die een 

organisatie of dienst bepaalt, en om factoren op organisatorisch vlak.  

Wanneer de regelgeving van een organisatie precisie en duidelijkheid mist is het gevaar reëel 

dat de betrokken ambtenaren of personen in de private sector onvoldoende houvast hebben 

om hun taken naar behoren uit te oefenen. Dergelijke mogelijkheid tot discretionaire 

machtsuitoefening zal dan een voedingsbodem vormen voor corrupt gedrag.  

Op organisatorisch niveau kan men zo een aantal elementen terugvinden in de 

organisatiecultuur en de organisatiestructuur die corruptie mogelijk maken of bevorderen. 

Wat de organisatiestructuur betreft kan gesteld worden dat gebrekkige interne en externe 

controle problemen kan opleveren. Daarbij dient gedacht te worden aan het te lang en alleen 
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tewerkstellen van personen in sectoren die gevoeliger zijn dan andere. Het gebrek aan een 

duidelijke functieaflijning of een gebrekkige functiescheiding
279

, een te geringe remuneratie 

en een al te logge bureaucratie worden eveneens aangemerkt als risicovolle situaties op het 

niveau van de organisatiestructuur.  In het geval het management van de organisatie zelf zijn 

verantwoordelijkheid niet opneemt en onvoldoende maatregelen voorziet om corruptie te 

bannen, hebben we te maken met een probleem op het niveau van de organisatiecultuur. 

Wanneer toplui van een organisatie bovendien zelf geen belang hechten aan deontologische 

codes en wetgeving of reglementen miskennen zal het risico op corruptie groot zijn. In al deze 

gevallen zal het maximaliseren van de winst van de organisatie primeren op het deontologisch 

correct ondernemen
280

. Aldus komt men bijna tot de definitie van corruptie zoals deze gekend 

is in de economische benadering. 

 

In de milieusector wordt corruptie op het mesoniveau aangeduid als „mid-level corruption‟
281

. 

Aldus zullen ambtenaren van het nationale of lokale niveau (tegen vergoeding) pogen invloed 

uit te oefenen of zelf rechtstreeks toegang te krijgen tot de verdeling en de toewijzing van 

milieuproducten en grondstoffen. Te denken valt onder meer aan procedures voor het 

toekennen voor concessies en certificaten, zoals milieueffectenrapportage. Op dit niveau 

kunnen zowel grote als kleine bedragen op het spel staan
282

. 

 

4.3 Oorzaken op macroniveau 
 
Met de oorzaken op het macroniveau wordt gedoeld op de invloed die uitgaat van de globale 

maatschappelijke context waarin het individu leeft en werkt. Grosso modo wordt in de 

rechtsleer gesteld dat economische factoren, ontwikkelingen van administratiefrechtelijke 

aard, ethische concepten en het gebrek aan coherentie en transparantie van de regelgeving de 

voedingsbodem voor corruptie op het macroniveau spijzigen
283

.  
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Wat het economisch domein betreft lijkt de globalisering van de economie en de steeds 

toenemende overheidsinterventie een waaier aan mogelijkheden gecreëerd te hebben voor de 

illegitieme totstandkoming van rijkdom. Hoe groter de financiële belangen zijn bij een 

handelstransactie, hoe groter het risico dat corruptie zal aangewend worden als middel om 

deze belangen veilig te stellen. Als gevolg van de toenemende overheidsinterventie nemen de 

contacten tussen burger en overheid toe, waardoor de burger in stijgende mate afhankelijk 

wordt van de overheid voor het uitoefenen van zijn economische activiteiten. Aldus verhoogt 

enerzijds de gelegenheid tot en anderzijds de belangen bij corruptie. Dit zal zeker het geval 

zijn wanneer de overheid in bepaalde sectoren een monopolistische positie gaat bekleden
284

. 

Op het administratiefrechtelijk gebied zullen de risicofactoren analoog zijn: wanneer de 

administratie meer macht verkrijgt en daardoor meer met de burger in contact komt zal de 

kans op corruptie stijgen
285

. 

Ondoorzichtige en gebrekkige regelgeving leidt er op zijn beurt toe dat geen enkele burger 

nog weet waar hij zich aan dient te houden. De overdaad van complexe en op verscheidene 

niveaus uitgevaardigde regels zal normvervaging ten zeerste in de hand werken
286

. 

In fine zijn ethische aspecten, zoals het toenemend individualisme, oorzaken op dit niveau
287

. 

 

„Grand corruption‟, zoals dit in de milieusector genoemd wordt, is de meest flagrante vorm 

van corruptie die door de Wereldbank ook wel „state capture‟ genoemd wordt. Daarmee doelt 

men op “de handelingen van individuen, groepen of bedrijven in zowel de publieke als de 

private sectoren om de vorming van wetten, reguleringen, decreten en ander beleid van de 

regering in het eigen voordeel te beïnvloeden als gevolg van de onwettelijke en 

ontransparante private voordelen die het opbrengt voor openbare ambtenaren”
288

. Aldus 

poogt men via illegale transacties het milieu- en grondstoffenbeleid van de overheid in een 

voor zichzelf gunstige richting te sturen. 
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5 Slachtoffers van corruptie 
 

Het aanduiden van het slachtofferschap bij corruptie is geen eenvoudige zaak. Sommige 

auteurs, zoals CROALL en WELLS, omschrijven het fenomeen corruptie zelfs als een 

„victimless‟ of slachtofferloos delict
289

. Nochtans is het niet onmogelijk slachtoffers van 

corruptie te benoemen
290

. In de publieke sector zullen we de maatschappij als slachtoffer 

kunnen aanduiden. Bonafide actoren in de private sector zijn vaak de dupe wanneer ze te 

kampen krijgen met private omkoping
291

. Een bijzondere dimensie van het slachtofferschap 

inzake corruptie is dat het vaak pas vele jaren na de feiten aan het licht komt. Waar de burger 

geconfronteerd wordt met corruptie zal hij zich dikwijls vragen stellen bij de integriteit en 

geloofwaardigheid van een onderneming of overheid.  

Hieronder zal dan ook gepoogd worden het slachtofferschap zichtbaar te maken en te duiden. 

 

5.1 Het slachtoffer van criminaliteit 
 

5.1.1 Definitie 

 
Een slachtoffer is volgens het classicisme “de persoon die het voorwerp van het straffeit 

uitmaakt en die de gevolgen ervan en het onrechtmatig leed ondergaat”, en moet aldus 

beschouwd worden als een abstract en louter passief wezen zonder initiatief in het ontstaan en 

het verwerkelijken van de strafdaad
292

.  

5.1.2 Primaire en secundaire victimisatie 

 
Slachtofferschap mag niet enkel gezien worden als een toestand die inherent is aan een 

bepaalde vorm van benadeling van een of meerdere individuen. Het brengt sociale processen 

                                                      
289

 C. WELLS, Corporations and criminal responsibility, Oxford, Clarendon Press, 1994, 26; H. CROALL, 

Understanding white collar crime, Buckingham, Open University Press, 2001, 8-9. 
290

 E. FRANCEUS, Schade en gevolgen voor het slachtoffer van corruptie, masterproef Criminologie Ugent, 2005, 

25-32. 
291

 G. VANDE WALLE, “Locomotieftekst. Vier vragen over corruptie en de grijze zone rondom”, Orde dag 2009, 

afl. 47, 12. 
292

 P. HEBBERECHT, “Over de aandacht voor het slachtoffer in de criminlologie. Van een progressieve 

emancipatorische bezorgdheid tot een neoliberale actuariële bekommernis” in A. BALCAEN, S. DE KIMPE, K. 

DEVROEY, H. GOUDRIAAN, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, E. SNEIDERS, T. VANDER BEKEN, G. VANDE WALLE 

en G. VERMEULEN,  Het slachtoffer van criminaliteit: tussen perceptie en realiteit?, Mechelen, Kluwer, 2006, 4. 



60 
 

op gang waarbij de omgeving van het slachtoffer het voorgevallene op een bepaalde manier 

gaat interpreteren en het slachtoffer dienovereenkomstig tegemoet treedt
293

. 

Onder primaire victimisatie wordt verstaan “de lichamelijke, psychosociale en/of materiële 

nadelen waaruit het slachtofferschap bestaat of welke dat met zich meebrengt”
294

. In het geval 

van corruptie is het duidelijk dat hier niet zozeer lichamelijke of psychosociale nadelen uit 

voortvloeien voor het slachtoffer, doch eerder materiële nadelen. Te denken valt bijvoorbeeld 

aan de overheid die belastinggelden misloopt wanneer zij geconfronteerd wordt met 

belastingfraude
295

. 

Secundaire victimisatie wijst dan weer op de bijkomende benadeling die slachtoffers van 

misdrijven in vele gevallen ondervinden. Zij voelen zich niet erkend of worden onheus 

behandeld in hun contacten met de sociale omgeving, met allerlei diensten en instellingen
296

. 

Zo zal de politie en/of justitie het slachtoffer niet steeds als zodanig kenmerken. Ook de 

berichtgeving van de media kan vaak nefast zijn voor de reputatie en het privéleven van het 

slachtoffer
297

. Dergelijke handelswijzen en reacties van allerlei instanties kan leiden tot een 

gevoel van ontgoocheling, waardoor het slachtoffer zich een tweede maal slachtoffer gaat 

voelen
298

. 

 

We kunnen deze theorie illustreren met het volgende voorbeeld. Stel dat iemand bij de 

stedebouwkundig ambtenaar een omstreden bouwvergunning aanvraagt voor het bouwen van 

een muur van drie meter hoog. De aanvrager van de vergunning bouwt echter een muur van 

vijf meter hoog, waardoor zijn buurman bijna geen lichtinval meer heeft. De buurman 

ondervindt dus schade tengevolge van het bouwmisdrijf (= primaire victimisatie). Wanneer de 

buurman hierover zijn beklag gaat doen bij de stedebouwkundig ambtenaar, en 

laatstgenoemde hem antwoordt dat hij niet zo kleinzerig moet zijn, wordt de buurman een 

tweede maal slachtoffer ten gevolge van het corrupt gedrag van de ambtenaar. Dit is de 

zogenaamde secundaire victimisatie. 
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5.2 Victimless crime? 

 
Wanneer in de literatuur gesteld wordt dat corruptie een „slachtofferloos delict‟ is dan mag dit 

niet in de strikte betekenis van het woord begrepen worden. Het is namelijk niet zo dat er 

geen slachtoffers van corruptie aan te duiden zijn. Integendeel, corruptie en 

witteboordencriminaliteit in het algemeen zijn fenomenen die iedereen in de samenleving, 

onafhankelijk van klasse of sociale status, schade berokkenen
299

. 

 

„Slachtofferloos‟ wijst eerder op het feit dat de schade die bij corruptie door de dader 

toegebracht wordt minder duidelijk zichtbaar is in vergelijking met schade die het gevolg is 

van fysisch geweld. Zo spreekt WALKLATE over „victims we cannot see‟
300

. Er is immers geen 

„blood on the streets‟ te bespeuren in het geval van witteboordencriminaliteit
301

. Daardoor zijn 

vele slachtoffers zich niet bewust van enige benadeling en kunnen ze deze niet zelf opsporen. 

Het gebrek aan bewustzijn zal dan ook tot gevolg hebben dat slechts een fractie van de 

inbreuken aangegeven wordt. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat er - tenzij het misdrijf op 

zichzelf opgemerkt wordt door de politie - een onderzoek, laat staan een vervolging van de 

schuldigen in gang zal worden gezet
302

. Het slachtofferschap is indirect en onpersoonlijk, 

zoals in het geval van fraude op grote schaal, en zal dus pas geruime tijd na het plegen van het 

delict aan de oppervlakte komen. Vaak is de hoge status van de dader ook de oorzaak van het 

lang verborgen kunnen houden van duistere praktijken. Toplui zullen hun macht immers 

gebruiken om criminalisatie van hun activiteiten te vermijden, samen met het ontzeggen van 

onderzoek in hun werkdomein. Dergelijke problemen die eigen zijn aan de natuur van deze 

inbreuken maken het dan ook moeilijk om grondig onderzoek uit te voeren en het aantal 

slachtoffers in kaart te brengen
303

.  
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5.3 Pluraliteit van slachtoffers 

 

5.3.1 De overheid 

 
De overheid is een van de grootste slachtoffers van verscheidene vormen van corruptie. Zo zal 

belastingontduiking een van de grootste factoren zijn die er toe leiden dat minder middelen ter 

beschikking zijn om geplande projecten te financieren. Dat het vaak om enorme bedragen 

gaat bleek uit de zaak Enron, in welke het Amerikaanse energiebedrijf in een tijdspanne van 

vijf jaar voor maar liefst 409 miljoen $ aan belastingen ontdook
304

.  

Zo ook zal de overheid slachtoffer zijn indien een van haar eigen ambtenaren het ontvangen 

belastinggeld niet de bestemming geeft die het zou moeten krijgen. Op dergelijke wijze 

verliezen belastingbetalers immers vertrouwen in de overheidsinstanties
305

. 

 

5.3.2 De bedrijfswereld 

 
Hoewel meestal gesproken wordt over bedrijven die zich door middel van allerlei illegale 

activiteiten verrijken, kunnen bedrijven zelf het slachtoffer worden van corruptie. Indien 

werknemers, bestuurders of zelfs de CEO van een bedrijf goederen of gelden verduisteren kan 

dit in het slechtste geval tot een faillissement leiden. Corruptie wordt in dat geval immers niet 

aangewend om de marktpositie van het bedrijf zelf te verbeteren, doch om het persoonlijk 

belang van voornoemde personen ten goede te komen
306

. Bovendien kan een bedrijf het 

slachtoffer worden van concurrentievervalsing wanneer een belastingcontroleur zich laat 

omkopen en een bepaalde vennootschap meer voordelen toestaat. Het bedrijf welk de 

controleur omkocht zal zich dan bij de afzet van hun producten goedkoper op de markt 

kunnen profileren, wat andere bedrijven schade zal berokkenen
307

. Gelet op het internationaal 

kader waarbinnen vele bedrijven opereren is het ook logisch dat zij met corruptie 

geconfronteerd worden daar niet elk land in de wereld corruptie voldoende aanpakt
308

. 
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5.3.3 Het individu 

 
Wanneer een individu te kampen krijgt met corruptie zijn verschillende hypotheses denkbaar.  

 

Het individu dat tewerkgesteld is als werknemer in een bedrijf kan het slachtoffer worden van 

beroepsziektes of arbeidsongevallen die het gevolg zijn van een bedrijfsleiding die het niet al 

te nauw neemt met de wetgeving en andere reguleringen inzake condities van tewerkstelling. 

Een serie van onderzoeken in Groot-Brittannië wees uit dat naar schatting 70 procent van alle 

noodlottigheden op het werk toe te schrijven waren aan een gebrek aan 

verantwoordelijkheidsbesef bij het management en schendingen van arbeidsreguleringen
309

. 

 

Ook de consument kan getroffen worden door corruptie. Dit in de meest uiteenlopende 

sectoren. Te denken valt onder meer aan misleidende reclame, voedselvergiftigingen te wijten 

aan slagers die hygiënische voorschriften niet naleven, autoconstructeurs die niet de vereiste 

veiligheidsnormen respecteren, enzovoort
310

. Ten gevolge van corruptie krijgt de consument 

dus niet de kwaliteit die hij verwachtte bij het aanschaffen van het product
311

.  
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6 Integriteit 
 
 

Net als corruptie wordt het begrip „integriteit‟ in de literatuur op de meest uiteenlopende 

wijzen beschreven. Normen en waarden zijn immers subjectief en evolueren in tijd en ruimte. 

Vaak zijn vormen van niet-integer gedrag dan ook geen strafrechtelijk gesanctioneerde 

inbreuken zoals we die bij corruptie tegenkwamen. Meestal wordt integriteit dan ook 

gesitueerd in ethische concepten als onkreukbaarheid, ongeschondenheid, rechtschapenheid, 

onpartijdigheid en correctheid
312

. In wat volgt zal gepoogd worden het begrip in een definitie 

te gieten. Tevens zullen een aantal vormen van integriteitsbeleid onder de loep genomen 

worden en wordt aandacht besteed aan de wijze waarop men met integriteit omgaat binnen 

specifieke instanties, zoals de politie en ondernemingen. 

 

6.1 Begripsbepaling 

 

6.1.1 Integriteit 

 

De gedachte dat corruptie het tegengestelde is van integriteit wordt niet door alle auteurs 

onderschreven. Zo stelt VAN DER LUGT dat corrupt en integer niet als antoniemen – zwart-wit, 

dik-dun, enzovoort – gepresenteerd mogen worden zonder dat schakeringen mogelijk zijn
313

.  

Wie niet dun is hoeft daarom nog niet dik te zijn, noch behoeft iemand die niet geheel integer 

automatisch een corrupt persoon zijn. Veel zal afhangen van waar de grens getrokken wordt. 

Zo ook dient integriteit ruimer gezien te worden dan louter het ongeoorloofd handelen van de 

politieke of ambtelijke wereld. Integriteit is een fenomeen hetwelk doordringt tot het niveau 

van het gezin en persoonlijke relaties. Integriteit is dus veel meer dan het afwezig zijn van 

corrupt gedrag
314

. 
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6.1.2 Integriteitsschendingen 

 
Een integriteitsschending kan gedefinieerd worden als “het strijdig handelen met de geldende 

waarden, normen en regels”
315

. Kortom, een integriteitsschending staat gelijk met niet-integer 

handelen. Schendingen van integriteit worden volgens LASTHUIZEN onderverdeeld in 

verscheidene types die in de onderstaande tabel weergegeven worden
316

. 

 

Tabel: typologie van integriteitsschendingen 

1. Corruptie: omkoping 

2. Corruptie: bevoordeling van vrienden, familie, partij 

3. Fraude en diefstal 

4. Dubieuze giften en beloften 

5. Onverenigbare nevenfuncties, activiteiten en/of contacten 

6. Misbruik van bevoegdheden 

7. Misbruik en manipulatie van (de toegang tot) informatie 

8. Discriminatie, (seksuele) intimidatie en onfatsoenlijke 

omgangsvormen 

9. Verspilling en wanprestatie 

10. Wangedrag in de vrije tijd 

 

 

Naar aanleiding van een door LASTHUIZEN uitgevoerd onderzoek binnen een Nederlands 

politiekorps bleek dat de meeste types van integriteitsschendingen niet zo vaak voorkwamen 

en dat veruit de meeste medewerkers oordeelden dat zulke schendingen niet aanvaardbaar 

zijn
317

. De combinatie van de percepties over de frequentie van types integriteitsschendingen 

met het morele oordeel over de aanvaardbaarheid ervan resulteert in een categorisering van 

integriteitsproblemen die elk een andere beleidsaanpak vereisen. Aldus werden 4 

verschillende types integriteitsproblemen onderscheiden
318

: 

- Type 1: urgente integriteitsproblemen. Dit zijn integriteitsschendingen die relatief 

vaak worden gesignaleerd, hoewel zij als onaanvaardbaar worden bevonden door de 

meeste medewerkers. (vb. vriendjespolitiek, verspilling en wanprestatie,…) 

- Type 2: terugkerende integriteitsproblemen. Deze schendingen worden eveneens 

relatief vaak gesignaleerd, doch worden meer aanvaardbaar geacht. (vb. het gebruik 

                                                      
315

 K. LASTHUIZEN, “Leiden naar integriteit. De rol van de leidinggevende om integriteit in de organisatie te 

waarborgen”, Orde dag 2009, afl. 47, 55. 
316

 K. LASTHUIZEN, “Leiden naar integriteit. De rol van de leidinggevende om integriteit in de organisatie te 

waarborgen”, Orde dag 2009, afl. 47, 55. 
317

 K. LASTHUIZEN, Empirical research into the effects of leadership on ethics and integrity, Enschede, 

Printpartners Ipskamt, 2008. Zie ook http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/12872. 
318

 K. LASTHUIZEN, “Leiden naar integriteit. De rol van de leidinggevende om integriteit in de organisatie te 

waarborgen”, Orde dag 2009, afl. 47, 56-57. 



66 
 

van organisatiemiddelen en werktijd voor privédoeleinden, in de grafiek aangeduid als 

„fraude‟) 

- Type 3: specifieke integriteitsproblemen. Dergelijke schendingen worden nauwelijks 

gesignaleerd en worden beoordeeld als onaanvaardbaar. (vb. omkoping, misbruik en 

manipulatie van informatie, …) 

- Type 4: non-integriteitsproblemen. Dit zijn schendingen die nauwelijks gesignaleerd 

worden maar relatief aanvaardbaar worden bevonden en dus niet als probleem worden 

aanzien door de medewerkers. (vb. giften en nevenfuncties) 

 

 

Figuur: waargenomen frequentie versus aanvaardbaarheid van types integriteitsschendingen 

(gemiddelde scores; 0, laag tot 4, hoog)
 319
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6.2 Niveaus waar integriteit zich situeert 
 

Waar we bij corruptie vaststellen dat het fenomeen zich voordoet op het micro-, meso- en 

macroniveau, kunnen we dergelijke lijn ook doortrekken bij de studie van het begrip 

integriteit. Ook het beleven van integriteit is immers op drie niveaus waarneembaar, zijnde het 

niveau van het individu, het niveau van de organisatie en het niveau van de politieke en 

sociale omgeving
320

.  

 

6.2.1 Het niveau van het individu 

 
Het moge duidelijk wezen dat het vanuit pragmatisch oogpunt doeltreffender is maatregelen – 

op het vlak van integriteit – te (kunnen) nemen op het niveau van de organisatie. Eén integer 

individu zal immers weinig of geen verschil kunnen maken indien het moet opereren binnen 

een corrupte organisatie. Niettemin zijn individuele aspecten van integriteit van belang en 

moet men steeds rekening houden met vaardigheden en gebreken van individuele leden van 

de organisatie
321

. In de literatuur worden deze vaardigheden onder meer door KARSSING 

aangeduid als „morele competentie‟. Dit is “de bekwaamheid en de bereidheid om taken 

adequaat en zorgvuldig uit te oefenen, rekening houdend met alle in het geding zijnde 

belangen, gebaseerd op een redelijke beoordeling van de relevante feiten”
322

.  

 

Het niveau van het individu zal beleidsmatig in relevantie toenemen naarmate het individu 

gelast is met leidinggevende taken. Managers spelen immers een cruciale rol in het stimuleren 

van integriteit binnen hun organisatie. Het is van groot belang dat zij het integriteitsbeleid 

daadwerkelijk en expliciet ondersteunen, bijvoorbeeld door binnen de organisatie middelen 

vrij te maken voor integriteitstrainingen of door aandacht te besteden aan integriteit in hun 

discours
323

. Maar dit is niet voldoende. Leidinggevenden moeten zich ook gedragen als een 

„moral person‟ en als „moral manager‟
324

. Het concept „moral person‟ verwijst naar 
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persoonlijke eigenschappen van de leidinggevende die te maken hebben met zijn integriteit. 

Voorbeelden zijn onder meer eerlijkheid, betrouwbaarheid, bekommerd zijn om de 

maatschappij, zich goed gedragen op het werk en in de privésfeer, enzovoort
325

. Het „moral 

manager‟ zijn duidt dan weer op de proactieve inspanningen van leidinggevenden om bij 

anderen hun ethisch of onethisch gedrag te beïnvloeden, bijvoorbeeld door integriteit ter 

sprake te brengen in het werkoverleg. MAESSCHALCK benadrukt dat het fataal kan zijn voor 

een integriteitsbeleid als een leider officieel wel het belang van het beleid benadrukt en 

instrumenten ondersteunt, terwijl iedereen weet dat hij zich zelf niet integer opstelt of 

medewerkers niet aanspreekt op ongeoorloofd gedrag
326

. 

 

6.2.2 Het niveau van de organisatie 

 
Hoewel integriteit ontspringt op het niveau van het individu kan het beleven van integriteit 

door het individu niet afgezonderd worden van een breder perspectief. Een persoon die voor 

zichzelf op zoek gaat naar een manier om correct te handelen zal dit nooit in volledige isolatie 

doen
327

. De mogelijkheid om doelstellingen te behalen en integriteit te behouden zal immers 

ook afhangen van de steun van vrienden en collega‟s. Het individueel falen, verslagenheid en 

verleiding vloeit meestal voort uit de handelingen van anderen. Elk individu heeft immers zijn 

eigen unieke passies, verlangens, interesses en ambities. De ethiek gaat er maar al te vaak van 

uit dat deze gemeenschappelijk zijn; doch dit is niet het geval waardoor het op elkaar 

proberen afstemmen van deze eigenschappen naast successen evengoed tot nederlagen kan 

leiden
328

. 

Het is dus duidelijk dat elk samenwerkingsverband staat of valt met de integriteit van de leden 

van de desbetreffende groep. De relatie tussen partners kan zelfs als existentieel worden 

uitgelegd in de mate dat het verband van de groep verdwijnt wanneer de leden niet meer op 
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elkeaar kunnen rekenen. Aldus hebben zelfs wetsontduikers, tirannen en criminelen baat bij 

de integriteit van hun kompanen
329

. 

 

Ook de organisatiedeskundigen PETERS, WATERMAN, DEAL en KENNEDY wijzen op het belang 

van integriteit
330

. Zij stellen dat het in hoofdzaak niet de harde en rationele aspecten zoals 

financiële planningen en kostenbeheersing, maar eerder de zachte factoren, zoals gedeelde 

waarden en het personeel van een organisatie zijn die de sleutel tot het succes ervan 

vormen
331

. Waar deze auteurs daarom – in de hoop op de maakbaarheid van integriteit – op 

zoek gaan naar kenmerken die binnen de organisatiecultuur een garantie vormen voor dit 

succes, verliezen zij volgens anderen één zaak uit het oog. Het concept dat culturen kneedbaar 

zijn en de succesvolle cultuurkenmerken in om het even welke organisatie overgenomen 

kunnen worden is een illusie. Men kan immers – hoewel dit nuttig zou kunnen zijn – niet 

zomaar voorbij gaan aan lokale omstandigheden en de geschiedenis van een bepaalde cultuur. 

De „one best way strategy‟ wordt dan ook bekritiseerd door andere auteurs
332

. ADLER stelt dat 

het verkeerd is uit te gaan van succesmodellen uit de westerse landen en deze vervolgens toe 

te passen op eender welke organisatie
333

. Stelselmatig leidde dit tot de opvatting dat het ook 

binnen organisaties van belang is rekening te houden met de eigenheid van een cultuur. Het 

besef dat normen en waarden kunnen verschillen en dat het belangrijk is aandacht te hebben 

voor de specifieke nationale cultuur wordt in de literatuur ook wel de 

„contingentiebenadering‟ genoemd
334

. 
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6.2.3 Het niveau van de politieke en sociale omgeving 

 
Als laatste en ruimste niveau zal de politieke en sociale omgeving waarin de organisatie 

opereert eveneens op (on)rechtstreekse wijze een invloed uitoefenen op de inhoud van een 

integriteitsbeleid. Er wordt gesteld dat organisaties immers nooit een hogere vorm van 

integriteit zullen kunnen bereiken dan die welke de politieke en sociale omgeving 

kenmerkt
335

. Bij de analyse van een integriteitsbeleid is het dus van belang na te gaan hoe de 

politieke omgeving is opgebouwd vermits zij de achtergrond vormt waartegen organisaties 

ageren. De meeste volwassenen in moderne staten bezitten de status van „burger‟. Als gevolg 

daarvan kunnen zij zich politiek engageren, doch dit brengt verantwoordelijkheden met zich 

mee naar de overige burgers van de samenleving toe. In de literatuur wordt hierover 

gesproken als „self ruling‟ van de maatschappij door de burgers
336

. Zij die de politieke rechten 

niet benutten worden vaak beschouwd als freeriders die wel gebruik maken van de voordelen 

van dergelijk systeem, maar weigeren er zelf een rol in te spelen. Verscheidene groepen – lees 

politieke partijen – zullen in diverse politieke instellingen van de samenleving de noden van 

alle burgers vertegenwoordigen
337

. 

Het is dus van het grootste belang dat de burger vertrouwen heeft in de politiek en het bestuur. 

Dit kan alleen indien de overheid zich integer opstelt en dit ook blijft. Integriteit behoort tot 

het diepste wezen van de overheid. Raakt die integriteit aangetast, dan zal de overheid het 

vertrouwen van de burger verliezen. En dat vertrouwen van de burger, dat van fundamenteel 

belang is voor de overheid, kan de democratie niet missen
338

. 

Wanneer het gaat over bestuurlijke integriteit gaat het dus niet zozeer om fraude en corruptie 

maar eerder over „machtsbederf‟. Fraude en corruptie zijn zwaar beladen termen die een 

strafrechtelijke inhoud hebben. Machtsbederf daarentegen is breder. Het gaat om het sluipend 

gevaar van bezoedeling van de politieke reputatie, van ontkenning van hoge waarden 

waarvoor de democratische rechtstaat staat
339

. De wijze waarop hier naar bestuurlijke 
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integriteit gekeken wordt vertoont dus grote gelijkenissen met de sociologisch-

criminologische benadering van corruptie die we hoger besproken hebben
340

.  

De politieke bestuurders, die de top van de piramide vormen in de hiërarchische structuur van 

de samenleving, moeten dus de nodige „prudentia‟ oftewel staatsmanswijsheid aan de dag 

leggen
341

. Alles wat de organisatie doet of nalaat zal immers aan de politieke bestuurder 

toegerekend worden
342

. Waar vandaag het woord politiek vaak (en niet altijd ten onrechte) 

geassocieerd wordt met zelfzucht, partijdigheid, slinksheid en twist, lijkt de politieke moraal 

in feite uitgehold te zijn. 

 

6.3 Integriteitsbeleid 
 

In de literatuur wordt een consequent integriteitsbeleid als noodzakelijk omschreven om te 

vermijden dat lichte schendingen van integriteit gaan escaleren. Er wordt aangegeven dat bij 

gebrek aan een correctiemechanisme inbreukplegers immers steeds geneigd zullen zijn hun 

eigen grenzen te verleggen. Ook andere individuen zouden als gevolg van de straffeloosheid 

de neiging kunnen krijgen dergelijk gedrag te kopiëren. Een integriteitsbeleid, bij voorkeur 

ingrijpend vanaf het ogenblik van rekrutering en selectie wordt als oplossing omschreven om 

integriteitsinbreuken te voorkomen. Wat een integriteitsbeleid juist inhoudt en de mogelijke 

vormen die het kan aannemen komt hieronder aan bod. 

 

6.3.1 Definitie 

 

Een integriteitsbeleid kan gedefinieerd worden als “het geheel van beleidsinstrumenten dat er 

op gericht is de integriteit van de overheid in haar totaliteit en het integere optreden van de 

individuele ambtenaren afzonderlijk te bevorderen”
343

. Een organisationeel integriteitsbeleid 

heeft dan ook als ultiem doel integriteit te integreren in de processen en aldus het dagelijkse 
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handelen van de leden van de organisatie te beïnvloeden. Dergelijke doelstelling kan niet 

bereikt worden door zich te beperken tot een beleidsnota en een louter papieren code
344

. 

 

6.3.2 Controlerend integriteitsbeleid345 

 
De controlerende benadering gaat uit van een negatief mensbeeld. Daarin zijn mensen wezens 

die in de eerste plaats hun eigenbelang nastreven. Mensen zullen, in deze visie, niet spontaan 

het ethisch goede ondernemen. Zodra de controle wegvalt zullen individuen immers overgaan 

tot ongeoorloofd gedrag
346

. In antwoord daarop dient de organisatie door middel van allerlei 

instrumenten zo ingericht te worden dat mensen wél het goede doen. Een discretionaire 

beslissingsbevoegdheid die ruimte laat voor het eigen oordeel en inzicht van ambtenaren zal 

daarom zoveel als mogelijk ingeperkt worden door een integriteitsbeleid dat hoofdzakelijk de 

aandacht vestigt op wat verboden is. Strikte regelgeving, stevig uitgewerkte procedures en 

controle-instanties die dergelijke regels en procedures afdwingen vormen klassieke 

instrumenten van een controlerend integriteitsbeleid
347

. 

 

6.3.3 Stimulerend integriteitsbeleid348 

 
In tegenstelling tot de controlerende benadering gaat het stimulerend integriteitsbeleid uit van 

een positief mensbeeld. Individuen zijn wél geneigd het goede te doen maar zij weten vaak 

niet wat juist of fout is. Het is dus ignorantie die tot een integriteitsschending leidt. De 

uitdaging voor de organisatie bestaat er dan ook in mensen in de goede richting te sturen. De 

stimulerende benadering beoogt dan ook geen beperking van hun discretionaire ruimte bij het 

nemen van beslissingen, maar zal de ambtenaren juist willen ondersteunen bij het omgaan met 

die beslissingsvrijheid. Het stimulerend beleid is bij uitstek geschikt om ambtenaren te 
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ondersteunen wanneer zij ethische beslissingen moeten nemen en het niet echt duidelijk is wat 

de ambtenaar moet doen wil hij integer handelen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een 

personeelsdirecteur op de hoogte is van het nakend ontslag van een bevriende werknemer 

binnen dezelfde onderneming. Aan de ene kant weet de personeelsdirecteur dat op 

directieniveau afgesproken is het ontslag geheim te houden, aan de andere kant is er de drang 

het te vertellen en op die manier een vriend te helpen. Een stimulerend integriteitsbeleid zal 

hier meer hulp kunnen bieden om dergelijke beslissing te nemen dan een controlerend beleid. 

 

6.3.4 Combinatie van beide benaderingen? 

 

Zowel de controlerende als de stimulerende benadering zijn echter niet zaligmakend. Sterk 

controlerende instrumenten zullen immers hoge kosten en een sterk vertraagde besluitvorming 

met zich meebrengen. Door de veelheid aan regels zal de doelgroep bovendien - ironisch 

genoeg - het corruptieprobleem verkeerd inschatten. Volgens JACOBS wekt niet alleen een 

corrupte overheid wantrouwen op bij de burger, maar eveneens de overheid die zich door 

middel van allerlei regelgeving en instanties te verregaand wapent tegen corrupie
349

. 

Dergelijke hoeveelheid van regelgeving zal immers bij de burger de indruk wekken dat 

corruptie welig tiert in de samenleving. Ook het onderzoek van TREVINO en WEAVER wees uit 

dat de controlerende aanpak negatieve effecten teweegbracht. Zo stelden zij vast dat wanneer 

werknemers merken dat van hen een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verwacht wordt, de 

controlerende benadering een negatieve impact had op hun integriteit
350

. Toch heeft ook een 

stimulerend integriteitsbeleid nadelen. Het mist “de stok achter de deur” om op te treden 

wanneer geen minimum aan integriteit aan de dag wordt gelegd. Aldus is het in een modern 

integriteitsbeleid wenselijk beide integriteitsbenaderingen te combineren om enerzijds 

integriteitsschendingen te voorkomen en anderzijds integer handelen te stimuleren
351

. 
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6.4 Concrete strategieën inzake integriteitsbeleid 
 

Ruw geschetst kunnen we in België twee strategieën ter bestrijding van corruptie waarnemen. 

Een eerste strategie wordt gevormd door een repressieve aanpak, welke hoofdzakelijk de 

aanpak van openbare omkoping tot doel heeft. De tweede strategie betreft de preventieve 

aanpak van corruptie. Hoewel in België beide strategieën gehanteerd worden moeten we toch 

stellen dat de nadruk vooral op de repressieve aanpak berust. 

 

6.4.1 De repressieve aanpak 

 
In dit luik bespreken wij – gelet op de maatschappelijke relevantie – twee repressieve 

instanties die gedurende de jaren negentig  in België werden opgericht. Achtereenvolgens zal 

de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie en het Vast Comité van Toezicht op 

de Politiediensten aan bod komen. 

 

6.4.1.1 De Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie 

 

6.4.1.1.1 Ontstaansgeschiedenis 

 
Voor de oorsprong van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie, kortweg 

CDBC, moeten we teruggaan tot het begin van de 20
e
 eeuw. Naar aanleiding van ernstige 

onregelmatigheden binnen het toenmalige Bestuur van de Spoorwegen werd door het 

Koninklijk Besluit van 30 oktober 1910 het “Hoog Comité van Toezicht”, oftewel HCT 

opgericht. Dit administratief controleorgaan diende het hoofd te bieden aan de toenmalige 

situatie en nieuwe wantoestanden te vermijden
352

. Oorspronkelijk bestond het HCT uit 3 hoge 

ambtenaren en 3 magistraten. Deze lieten zich al vrij vlug bijstaan door een dienst enquêtes 

waarvan de leden onderzoeks- en enquêtebevoegdheden hadden binnen het Ministerie van 

Spoorwegen, Posterijen en Telegrafie
353

. Vanaf 1921 werd de bevoegdheid van het HCT 

bovendien uitgebreid tot alle ministeries en tot de overheidsinstellingen. Aldus controleerde 

het Hoog Comité van Toezicht onder meer de Nationale Maatschappij der Belgische 

                                                      
352

 http://www.polfed-fedpol.be/org/djf_ocrc/djf_ocrc00_nl.php  
353

 T. VANDER BEKEN en T. CARION, Een geïntegreerd anti-corruptiebeleid voor België: krachtlijnen en actoren, 

Antwerpen, Maklu, 1999, 51-52. 

http://www.polfed-fedpol.be/org/djf_ocrc/djf_ocrc00_nl.php


75 
 

Spoorwegen en de Regie van Telegraaf en Telefoon
354

. Met het K.B. van 16 februari 1940 

werd het HCT vervolgens ondergebracht bij de Diensten van de Eerste Minister. De wet van 8 

juli 1969 verleende de enquêteurs van het HCT het statuut van hulpofficier van de procureur 

des Konings en van de krijgsauditeur
355

. Dit verleende hen een uitgebreide gerechtelijke 

opsporingsbevoegdheid waardoor de administratieve controle (voorlopig) naar de achtergrond 

verdween. In 1970 kreeg het HCT echter een volledig nieuwe structuur. Twee nieuwe organen 

zouden voortaan het HCT vormen, namelijk het College en het Bestuur
356

. Het College 

fungeerde als advies- en controleorgaan inzake overheidsopdrachten, terwijl het Bestuur een 

administratiefrechtelijke controlefunctie en gerechtelijke opsporingsfunctie had. In 1994 werd 

het HCT overgeheveld van de Diensten van de Eerste minister naar het Ministerie van 

Ambtenarenzaken
357

. Dit om de administratieve controlefunctie opnieuw in de verf te zetten. 

Tot 1998 zou het HCT deel uitmaken van het Ministerie van Ambtenarenzaken. Toen besliste 

de regering de dienst enquêtes van het Hoog Comité onder te brengen bij het commissariaat-

generaal van de gerechtelijke politie. Daardoor verloor het HCT zijn administratieve 

bevoegdheden aangezien de leden van het Comité enkel nog gerechtelijke onderzoeken 

mochten uitvoeren
358

. Aldus bleef de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie 

over. Per 1 januari 2001 werd deze Dienst in het ruimer kader van de politiehervorming 

opgenomen in de Directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit, 

die zelf deel uitmaakt van de Algemene Directie Gerechtelijke Politie
359

. 

 

6.4.1.1.2 Opdrachten en bevoegdheden 

 
De opdrachten van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie worden 

omschreven in het K.B. van 17 februari 1998
360

. Overeenkomstig artikel 9 §3 van 

laatstgenoemd K.B. houdt de CDBC zich bezig met: 
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“1° de ernstige en complexe misdaden en wanbedrijven ten nadele van de materiële of morele 

belangen van de openbare dienst, en meer in het bijzonder bij het voorbereiden, het gunnen 

en het uitvoeren van overheidsopdrachten, alsook bij het voorbereiden, het verlenen en het 

aanwenden van openbare subsidies en bij het verlenen van machtigingen, vergunningen, 

goedkeuringen en erkenningen, op te sporen of de opsporing ervan te ondersteunen; 

2° het dynamisch beheer en de exploitatie van een geschikte operationele gespecialiseerde 

documentatie ten behoeve van alle politiediensten.” 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de CDBC over een operationele bevoegdheid beschikt. Dit wil 

zeggen dat de leden van de Dienst autonoom, in steun, of in samenwerking met de 

gedeconcentreerde gerechtelijke directies in de arrondissementen gerechtelijke onderzoeken 

mogen uitvoeren
361

. De misdrijven die door de CDBC geviseerd worden zijn omkoping, 

knevelarij, belangenneming en verduistering op het gebied van overheidsopdrachten, 

vergunningen, subsidies en erkenningen. Corruptie wordt door de Dienst dus begrepen in de 

brede zin van het woord
362

. 

Artikel 10 van het K.B. van 17 februari 1998 voegt daar nog aan toe dat de CDBC enkel 

optreedt: 

“1° In de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald door de richtlijnen van de minister van 

Justitie of van het college van procureurs-generaal of door de onderrichtingen bedoeld in 

artikel 5, eerste lid; 

2° In uitzonderlijke gevallen, na advies van de magistraat of één van de magistraten bedoeld 

in artikel 3, eerste lid, ter uitvoering van een vordering van de gerechtelijke overheden.” 

 

Uit artikel 10 volgt dat de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie slechts 

uitvoering zal geven aan de vorderingen van de gerechtelijke overheden na het advies van de 

magistraat, of van een van de magistraten aangeduid door het college van procureurs-

generaal, te hebben ingewonnen. De magistraat zal dan oordelen of de inzet van de CDBC 

vereist is. Daarbij zal hij rekening houden met de ernst en de complexiteit van het dossier 

(proportionaliteitstoets) opdat vermeden zou worden dat de dienst overstelpt wordt met 

dossiers die door lokale brigades zelf kunnen worden aangepakt
363

. De Dienst kan dan wel 

punctueel ondersteuning bieden, bijvoorbeeld om huiszoekingen uit te voeren in openbare 
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diensten of om bijkomende problemen van subsidies en openbare aanbestedingen in bredere 

onderzoeken te behandelen
364

.  

 

Volledigheidshalve dient echter opgemerkt te worden dat de CDBC sporadisch bijdraagt aan 

een aantal, veeleer preventieve initiatieven van haar partners, hoewel dat strikt gezien niet de 

eerste opdracht van de corruptiebestrijder is. Recent antwoordde staatssecretaris voor de 

coördinatie van de fraudebestrijding Carl DEVLIES in de Commissie voor de Justitie als volgt 

op een vraag van Ben WEYTS: “Bij de uitvoering van het nationaal veiligheidsplan 2008-2011 

streeft de politie immers naar excellente politiezorg, waarbij zij vanuit haar bevoorrechte 

positie een essentiële rol vervult in het veiligheidsbeleid als onmisbare factor in de 

veiligheidsketen. Een integrale aanpak van veiligheidsproblemen, zoals corruptie, door de 

actieve en geïntegreerde participatie van alle betrokken overheden en diensten, is van 

cruciaal belang. Het gaat om een totale aanpak, waarbij ook de federale gerechtelijke politie 

niet alleen aandacht schenkt aan repressie, maar eveneens aan preventie en nazorg. In het 

licht van deze integrale benadering ondersteunt de Centrale Dienst voor de Bestrijding van 

Corruptie dan ook initiatieven van, bijvoorbeeld, de directies van de federale gerechtelijke 

politie binnen de gerechtelijke arrondissementen om lokale overheden en administraties te 

sensibiliseren voor het fenomeen corruptie en hen onder meer aan te zetten tot een grotere 

aangiftebereidheid.”
365

 

 

6.4.1.1.3 Organisatie en structuur 

 
De Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie is een federale dienst die bevoegd is 

voor het hele grondgebied van het Rijk. De zetel van de Dienst is gevestigd in de 

Notelaarsstraat te Brussel. Daarnaast zijn er in de belangrijkste steden van het land bureaus 

opgericht
366

. 
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De CDBC wordt bezet door 63 personeelsleden en geleid door een diensthoofd dat 

ondersteund wordt door een secretariaat en een strategisch analist. Verder is de Dienst 

georganiseerd in twee afdelingen
367

: 

- De afdeling „Overheidsopdrachten‟ die zich in de eerste plaats bezig houdt met 

dossiers over fraude bij overheidsopdrachten 

- De afdeling „Financiële Fraudes‟ behandelt alle andere fraudedossiers die bij de 

CDBC terecht komen. (vb. subsidiefraude of fraude met vergunningen of 

erkenningen) 

 

Elke afdeling is verder opgedeeld in verscheidene onderzoeksteams waarvan de grootte 

verschilt naargelang van het belang en de omvang van het dossier. Dit wordt weergegeven in 

onderstaand organigram dat ter beschikking gesteld wordt op de website van de Belgische 

federale politie
368

. 
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6.4.1.2 Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten 

 

Op het gebied van de politie kan het „Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten‟ niet 

onvermeld blijven. Dit zogenaamde „Comité P‟ vormde begin jaren negentig het antwoord op 

de noodzaak één externe controle-instantie voor alle politieambtenaren te creëren. Het 

stijgende aantal klachten en aangiften die het Comité jaarlijks toegestuurd krijgt toont aan dat 

het bestaan en de waarde van deze instelling niet onopgemerkt is gebleven. Hieronder zal dan 

ook aandacht besteed worden aan de ontstaansgeschiedenis, de organisatie en de 

bevoegdheden van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten. 

 

6.4.1.2.1 Ontstaansgeschiedenis Comité P 

 
In mei 1988 werd een (eerste) Parlementaire Onderzoekscommissie belast met het onderzoek 

naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en terrorisme georganiseerd werd
369

. 

Deze “Bendecommissie I” concludeerde met betrekking tot de controle op de politiediensten 

dat er “één extern controleorgaan dient te worden gecreëerd voor alle ambtenaren met 

politiebevoegdheid. Een interne controle blijkt inadequaat te zijn. Dit controleorgaan heeft 

geen disciplinaire maar een superviserende taak. Het moet met andere woorden controle 

uitoefenen op de wijze waarop de politieopdrachten worden uitgevoerd. Aan het Parlement en 

de Regering moet hierover regelmatig verslag worden gegeven”
370

. 

De verdienste van deze onderzoekscommissie bestond er in dat zij als eerste naging hoe alle 

politiediensten samen functioneren
371

. Zij oordeelde dat de slechte politiewerking onder meer 

te wijten was aan een groot wantrouwen en gebrek aan collegialiteit tussen de onderzoekers 
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onderling en tussen de politie en magistratuur. Uiteenlopende statuten, werving, vorming en 

werkterrein scherpten de rivaliteit tussen de verscheidene politiedienten nog meer aan
372

.  

 

Twee jaar later volgde de regeringsmededeling van 5 juni 1990 die het „programma inzake 

ordehandhaving, veiligheid van de burgers en beteugeling van de misdrijven‟ aankondigde. 

Dit programma is beter gekend onder de naam „Pinksterplan‟, hetwelk op de volgende pijlers 

berust
373

: 

- De aanpak van structurele, institutionele en mentaliteitsproblemen; 

- Het streven naar de eerbiediging en waarborg van de democratische vrijheden en 

rechten van de mens, naar doorzichtigheid en doeltreffendheid en het onderstrepen van 

de verantwoordelijkheid van iedereen die bij de uitoefening van het politieambt 

betrokken is; 

- Het beklemtonen van de kwalitatieve in plaats van de kwantitatieve aspecten. 

 

De coördinatie van het politiebeleid, de aanpassing van het strafrechtelijk beleid, de 

structurele aanpassingen met betrekking tot de werking van politie- en inlichtingendiensten en 

het totstandkomen van de Wet op het politieambt waren dan ook de belangrijkste 

programmapunten
374

. 

Om de uitvoering van het Pinksterplan te kunnen realiseren heeft de regering in 1991 een 

voorstel van toezichtsregeling voor de politiediensten ontwikkeld. Dit toezicht diende 

tegemoet te komen aan drie belangrijke doelstellingen; met name de grondwettelijke rechten 

en fundamentele rechten en vrijheden van de burgers eerbiedigen, instaan voor de efficiëntie, 

en het verzorgen van de coördinatie van de politiediensten
375

. Vervolgens namen beide 

wetgevende Kamers in de vergaderingen van 27 en 28 februari en 12 en 13 juli 1991 de „Wet 

tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten‟ aan. De Koning 

bekrachtigde de „Wet tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten‟ op 

18 juli 1991
376

. Hij vormt de legale basis voor de externe controle van de politiediensten in 

België. Het is dan ook deze wet die het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten en de 
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Dienst Enquêtes voor de politiediensten, kortweg Dienst Enquêtes P, opgericht heeft
377

. 

Belangrijke wijzigingen aan deze kaderwet externe controle op de politie vonden plaats in 

1999, in 2000 en in 2003
378

. Uit die chronologie blijkt dat het gedurende de eerste tien 

levensjaren van de Wet Comité P op wetgevend vlak nagenoeg windstil was geweest en zich 

pas nadien belangrijke veranderingen in het extern politietoezicht hebben voorgedaan
379

. 

Opgemerkt dient te worden dat het opschrift van de Wet Comité P door de Wet van 10 juli 

2006
380

 vervangen werd door „Wet tot regeling van het toezicht op politie- en 

inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse‟. 

 

6.4.1.2.2 Opdrachten en bevoegdheden 

 
Het toezicht dat door de Wet Comité P wordt ingericht heeft – zoals de regering in 1991 in 

haar voorstel van toezichtsregeling voor de politiediensten beoogde – betrekking op de 

bescherming van de rechten die de Grondwet en de wet aan de personen waarborgen, de 

coördinatie en de doelmatigheid van de politiediensten en van het Coördinatieorgaan voor de 

dreigingsanalyse (OCAD) en de wijze waarop bepaalde diensten voldoen aan hun 

verplichtingen in het kader van de wet betreffende de analyse van de dreiging
381

. Het toezicht 

op de coördinatie en de doelmatigheid van de politiediensten staat daarbij voorop. Dit maakt 

duidelijk dat het Comité geen ombudsdienst is en niet in het leven werd geroepen om de 

problemen van individuele personen op te lossen. Particulieren blijven daardoor echter niet in 

de kou staan aangezien elke persoon die rechtstreeks betrokken is geweest bij het optreden 

van een politiedienst een klacht kan indienen of een aangifte doen
382

. Klachten kunnen 

betrekking hebben op laakbaar deontologisch gedrag (vb. onbeleefdheid, laattijdig optreden), 

op organisatorische disfuncties en op strafrechtelijk sanctioneerbaar gedrag waaromtrent dan 
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in specifieke omstandigheden, naast een lopend strafrechtelijk onderzoek, een parrallel 

toezichtsdossier geopend wordt. Indien de klager hierom verzoekt kan anonimiteit 

gegarandeerd worden. Het Comité P zal een deel van de klachten - al dan niet met behulp van 

zijn Dienst Enquêtes P - zelf behandelen, terwijl een ander deel ervan volledig door de 

korpsen zelf afgehandeld wordt, hetzij volledig autonoom, hetzij in opdracht en onder de 

supervisie van het Comité P
383

. Het Vast Comité P en de Algemene inspectie van de federale 

politie en van de lokale politie hebben bovendien een gedeelde databank ontwikkeld, KLFP 

(KlachtenficheFichePlainte). Deze databank dient gevoed te worden met alle gegevens over 

klachten en aangiften tegen de politie en is sinds februari 2008 toegankelijk voor alle 

politiediensten
384

. 

 

Artikel 9, lid 1 van de Wet Comité P bepaalt dat dit toezicht wordt uitgeoefend door 

onderzoek in te stellen naar “de activiteiten en de werkwijze van de politiediensten, het 

Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en de andere ondersteunende diensten, naar hun 

interne reglementen en richtlijnen, alsmede naar alle documenten die de handelswijze van de 

leden van die diensten regelen, met uitzondering van de richtlijnen inzake het opsporings- en 

vervolgingsbeleid en inzake het beleid met betrekking tot de bestuurlijke politie”. 

 

De diensten die het voorwerp kunnen uitmaken van het toezicht door het Comité P zijn de 

politiediensten en de algemene inspectie van de federale en de lokale politie. Onder 

„politiediensten‟ dient begrepen te worden: “naast de lokale politie en de federale politie, de 

diensten die ressorteren onder de overheden en instellingen van openbaar nut, waarvan de 

leden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie of van agent van gerechtelijke 

politie zijn bekleed”
385

. Laatstgenoemde personen betreffen ambtenaren van diverse 

ministeries en diensten die in onder meer in sectoren als economie, arbeid en tewerkstelling, 

landbouw, enz. over politiebevoegdheden beschikken
386

. 

 

Wat betreft de Dienst Enquêtes P kunnen we stellen dat deze (naast toezichtsonderzoeken in 

het hiervoor geschetste kader) ook uit eigen beweging of op vordering van de bevoegde 
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procureur des Konings, krijgsauditeur
387

 of onderzoeksrechter onderzoeken instelt naar 

misdaden en wanbedrijven die ten laste gelegd worden van de leden van de politiediensten
388

. 

Aldus functioneert de Dienst Enquêtes P als gespecialiseerde politiedienst voor de 

gerechtelijke onderzoeken bij leden van de politiediensten zelf. De Dienst Enquêtes P 

functioneert dus niet alleen als onderzoeksarm van het Vast Comité P
389

. Wanneer leden van 

de Dienst Enquêtes P evenwel optreden in het kader van een opsporings- of gerechtelijk 

onderzoek zullen hun bevoegdheden en manier van werken volledig beheerst worden door de 

bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en anderen wetten die de strafrechtspleging 

regelen
390

. 

 

Het Vast Comité P is overigens belast met het uitbrengen van advies over een ontwerp van 

wet, van Koninklijk Besluit, van circulaire of over enig ander document waarin de 

beleidslijnen van de bevoegde ministers worden geformuleerd, maar dit enkel in het geval de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat of de bevoegde minister hierom verzoekt
391

. 

 

Jaarlijks zal het Comité P een jaarverslag opstellen dat overgezonden wordt aan de Kamer, de 

Senaat en de bevoegde ministers. Daarin komen desgevallend algemene conclusies en 

voorstellen in voor. Het Vast Comité P kan ook tussentijdse verslagen opstellen
392

. 

 

De onderzoeksbevoegdheden waarover het Vast Comité P beschikt om zijn opdrachten te 

vervullen worden behandeld in de artikelen 9, 24, 25, 27 en 27bis van de Wet van 18 juli 

1991. Op grond van deze artikelen mag het Comité P personen horen en hen de verplichting 

opleggen gevolg te geven aan een oproeping, leden van de politiediensten dagvaarden, de 

medewerking van deskundigen en tolken vorderen, zoekingen uitvoeren, dwingende 

antwoordtermijnen opleggen en zich stukken laten overleggen. 
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6.4.1.2.3 Samenstelling en structuur 

 
Het Vast Comité P bestaat uit vijf werkende leden, waaronder een voorzitter en een 

ondervoorzitter. Zij worden voor een tweemaal hernieuwbare termijn van vijf jaar benoemd 

door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die hen onder bepaalde voorwaarden ook kan 

afzetten. Het Vast Comité oefent het gezag uit over de Dienst Enquêtes P, behalve voor wat 

de uitvoering van opdrachten van gerechtelijke politie betreft
393

. 

 

De Dienst Enquêtes P wordt geleid door een directeur-generaal, daarin bijgestaan door twee 

adjunct-directeurs-generaal. De Dienst Enquêtes P bestaat uit 54 leden die op voordracht van 

de directeur-generaal benoemd worden door het Comité P, voor een hernieuwbare termijn van 

vijf jaar. Ten minste de helft van die leden wordt gedetacheerd uit een politiedienst of uit een 

bestuur waarin zij tenminste vijf jaar ervaring opgedaan hebben in ambten die verband 

houden met de activiteiten van de politiediensten
394

.  

 

Het Vast Comité P en de Dienst Enquêtes P worden ondersteund door een administratie onder 

leiding van een griffier. Het administratief personeel dient er zorg voor te dragen dat de 

organisatie op personeels-, logistiek en infrastructureel vlak alle noodzakelijke 

werkingsmiddelen heeft
395

. 

 

6.4.2 De preventieve aanpak 

 

Na de repressieve aanpak zullen hierna twee Belgische voorbeelden van de preventieve 

aanpak om integriteit te bewaken bestudeerd worden. Op basis van de beschikbaarheid van 

het bronnenmateriaal viel de keuze op het „Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie‟ en 

het „Antwerps Bureau voor integriteit‟. 
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6.4.2.1 Het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie 

 
Het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie werd opgericht op 1 juli 2006 en 

ressorteert onder de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole. Het 

oprichtingsbesluit d.d. 15 mei 2001 stelde de Federale Overheidsdienst Begroting en 

Beheerscontrole onder andere tot taak in te staan voor de „preventieve integriteitsbewaking‟ in 

het federaal administratief openbaar ambt
396

. Daaraan werd gevolg gegeven door de 

oprichting van een Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie, dat zal instaan voor de 

ontwikkeling van het federaal integriteitsbeleid.  

 

Dit vertaalt zich in
397

:   

- het adviseren van de bevoegde Minister(s) en/of de Ministerraad over het federaal 

integriteitsbeleid;  

- het formuleren van voorstellen naar de bevoegde Minister(s) en/of de Ministerraad 

betreffende de implementatie van het federaal integriteitsbeleid;  

- het opvolgen van de evolutie van het integriteitsbeleid en -beheer, zowel op nationaal 

als op internationaal niveau. 

Ook de implementatie van het „deontologisch kader‟ binnen het federaal administratief 

openbaar ambt behoort tot de taken van het Bureau voor Ethiek en Deontologie. Het 

deontologisch kader bundelt en licht de gemeenschappelijke waarden en de gedragsregels toe 

die gelden voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt. Het kader moet 

ambtenaren meer bewust maken van waarden als respect, onpartijdigheid, beroepsernst en 

loyaliteit
398

. Aldus wordt er naar gestreeft het vertrouwen dat de burger heeft in de integriteit 

van het federaal administratief openbaar ambt te vergroten. De implementatie van het 

deontologisch kader houdt onder meer het volgende in
399

: 

- de communicatie van dit deontologisch kader;  

- de noodzakelijke informatie betreffende dit deontologisch kader;  
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- de vorming van gewenste waarden en gedragingen binnen bepaalde situaties, die het 

deontologisch kader behelst;  

- de evaluatie van de praktische kennis rond het deontologisch kader;  

- de verslaggeving van deze evaluatie. 

Verder staat het Bureau in voor de coördinatie van de regeling van de belangenconflicten en 

de cumulregeling in het federaal administratief openbaar ambt met als doel een coherente en 

consistente toepassing van deze regelingen. De hiërarchisch meerderen of hun afgevaardigden 

van het federaal administratief openbaar ambt kunnen daaromtrent advies vragen aan het 

Bureau. Dit advies is evenwel niet bindend, wat impliceert dat het Bureau zich niet in de 

plaats kan stellen van een hiërarchische meerdere en een beslissing nemen in zijn naam. 

Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te worden dat een hiërarchische meerdere of zijn 

afgevaardigde eveneens advies kan vragen over het opstellen en aanpassen van bijkomende 

deontologische regels die de Ministers en Staatssecretarissen kunnen vaststellen
400

. 

 

6.4.2.2 Het Antwerpse Bureau voor Integriteit 

 

6.4.2.2.1 De VISA affaire 

 

In maart 2003 heerste er in de stad Antwerpen een vertrouwenscrisis. Aanleiding daartoe was 

het vermeende misbruik van kredietkaarten die ter beschikking gesteld waren van het 

toenmalige stadsbestuur, beter bekend als de „VISA affaire‟. Alles begon met beschuldigingen 

aan het adres van het politiekorps. Zo werd het hoofd van de Antwerpse politie ervan verdacht 

kredietkaarten van de politie gebruikt te hebben voor dure uitstapjes en teambuilding sessies. 

Vervolgens werden een aantal leden van het stadsbestuur ervan beschuldigd private aankopen 

met stadsgelden gefinancierd te hebben
401

. De gedane uitgaven zouden in vaktermen op zijn 

minst geen „kosten eigen aan het ambt‟ uitgemaakt hebben. Als gevolg hiervan werd de top 

van de stedelijke administratie geschorst. Het toenmalige college van burgemeester en 

schepenen nam collectief ontslag. De geruchten over corruptie en de ware heksenjacht die er 

op volgde hadden tot gevolg dat het schandaal zelfs de nationale politieke agenda haalde. 
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Toenmalig premier Guy VERHOFSTADT lanceerde naar Amsterdams voorbeeld het idee een 

integriteitsbureau te lanceren in Antwerpen om een ethisch beleid te coördineren
402

. Terwijl 

het tijdens de jaren negentig vooral de integriteit van politici was die een deuk gekregen had 

na schandalen als de Agusta-Dassault affaire en de zaak Dutroux, leek het nu juist de politiek 

te zijn die de integriteit van publieke dienaren tot topprioriteit bestempelde. Vooral het 

Vlaams Blok (nu Vlaams Belang) zette grote druk om de fraude tot op het bot uit te diepen. 

Ook de media speelde een belangrijke rol door de crisis dagelijks als voorpaginanieuws uit te 

smeren
403

. 

 

Zodra de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd was lanceerde zij de operatie „Schone handen‟. 

Deze had tot doel het vertrouwen in het stadsbestuur en de politie te herstellen en te voorzien 

in een betere ondersteuning van de Antwerpse ambtenaren
404

. Op 2 april 2003 werd 

bovendien een addendum goedgekeurd bij de administratieve overeenkomst die deze operatie 

vorm moest geven. In dit addendum werd de oprichting van het Bureau vooropgesteld, alsook 

het opstellen van een gedragscode. De gemeenteraad droeg het Financieel Inspectoraat tevens 

op over te gaan tot een strikte monitoring van de uitgaven
405

. 

 

Na een jaar van intensieve voorbereidingen en discussies over de inhoud van de 

bevoegdheden van het Bureau werd het uiteindelijk officieel geïnstalleerd in juni 2004. Dat 

dit één jaar na het VISA schandaal was had ook zo zijn voordelen. De storm was min of meer 

geluwd. Een onmiddellijke installatie zou het wantrouwen alleen maar vergroot hebben daar 

burgers ten tijde van de crisis hoegenaamd geen vertrouwen meer hadden in de omstreden 

politici. Er werd dus gekozen voor een langetermijn benadering
406

. 
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6.4.2.2.2 Opdrachten en bevoegdheden 

 

Een van de eerste verantwoordelijkheden die het Bureau toegewezen kreeg was het opstellen 

van zogenaamde gedragscodes voor mandatarissen en personeelsleden. Deze werden in maart 

2005  aangenomen door de gemeenteraad
407

. De „gedragscode voor „mandatarissen‟ vermeld 

onder meer dat de burgemeester, schepenen of gemeenteraadsleden, bij vermoedens of 

vaststellingen van corruptie onverwijld de Procureur des Konings of het Bureau op de hoogte 

dienen te brengen
408

. Sinds 11 april 2008 werd de code voor mandatarissen – conform het 

Gemeentedecreet – opgesplitst in een code voor raadsleden en een code voor collegeleden. De 

„gedragscode voor personeelsleden‟ is opgebouwd uit regels die gebaseerd zijn op de vijf 

waarden waar de stad Antwerpen voor staat. Het gaat om motivatie en betrokkenheid, 

klantgerichtheid, samenwerking, integriteit en diversiteit. Dit maakt de gedragscode 

bovendien herkenbaar voor het personeel aangezien deze waarden tevens getest worden in 

selectie- en evaluatiegesprekken
409

. De gedragscode is dus een richtlijn die personeelsleden 

kan helpen de juiste beslissing te nemen. 

 

De dossiers die het Bureau te behandelen krijgt kunnen ruwweg opgesplitst worden in drie 

categorieën, met name het geven van advies, de behandeling van de klachten en het 

beantwoorden van informatieve vragen. 

 

Adviesvragen behandelen thema‟s als geschenken, dienstreizen, uitnodigingen, sponsoring, 

enzovoort. Met betrekking tot geschenken kan de volgende vraag van een mandataris als 

voorbeeld aangehaald worden
410

: 

“Ik neem binnenkort deel aan de marathon van Antwerpen. Mag ik tijdens die 

marathon een outfit dragen die mij aangeboden werd door de organiserende firma X?”
411
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http://www.deurne.be/eCache/BTH/317.cmVjPTE5NjQz.html
http://www.deurne.be/docs/Stad/Bedrijven/Personeelsmanagement/Jaarverslag_integriteit(volledig)2008.pdf
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Wanneer burgers of eventueel personeelsleden en mandatarissen algemene klachten hebben 

omtrent nevenactiviteiten, onheuse financiële praktijken, gegevensvervalsing, enzovoort 

kunnen zij een klacht indienen bij het Bureau. Afhankelijk van de ernst zal het Bureau de 

klacht zonder gevolg klasseren, doorsturen naar de staddsecretaris of overmaken aan de 

deontologische commissie
412

. Het weze duidelijk dat het Bureau geen bevoegdheid heeft om 

de inbreuken vast te stellen of ze te sanctioneren
413

. 

 

Tenslotte is het Bureau bevoegd om informatieve vragen te beantwoorden van zowel interne 

personeelsleden
414

 en mandatarissen als van externe organisaties
415

. 

 

6.4.2.2.3 Samenstelling van het Bureau 

 

Het Antwerps Bureau voor Integriteit bestaat uit een voorzitter, vier externe leden en vier 

interne leden of stedelijke ambtenaren
416

.  

De voorzitter van het Bureau is thans de heer Armand Vandeplas, emeritus kamervoorzitter 

van het Hof van Beroep te Antwerpen en erehoogleraar aan de Katholieke Universiteit van 

Leuven. 

De interne leden van het bureau zijn afkomstig uit diverse diensten van de stedelijke 

administratie, namelijk uit de afdelingen “inspectie van financiën”, “interne audit” en 

“personeelsmanagement”. De externe leden komen uit academische kringen en de 

bedrijfswereld
417

.  

 

                                                                                                                                                                      
aan om vooral dat aspect goed af te wegen in uw beslissing.” 

Het gevolg hiervan was dat de mandataris de kleding aanvaardde aangezien deze een geringe waarde 

vertegenwoordigde. De sportschoenen gaf hij daarentegen terug aan de organisator. 
412

 Jaarverslag  van het Antwerps Bureau voor integriteit 2007, 19-20. Te raadplegen op 

http://www.deurne.be/docs/Stad/Bedrijven/Personeelsmanagement/Jaarverslag_integriteit(volledig)2008.pdf  
413

 A. VANDEPLAS, “Het Antwerps Bureau voor integriteit en zijn opdracht” in M. SNELS en A. COLLIER, 

Deontologie en integriteit bij de politie: beschouwigen over een deontologische code, Brussel, Politeia, 2004, 82. 
414

 Zo mag een personeelslid meer informatie vragen over een gedragscode die op hem van toepassing is; 

jaarverslag  van het Antwerps Bureau voor integriteit 2007, 20. Te raadplegen op 

http://www.deurne.be/docs/Stad/Bedrijven/Personeelsmanagement/Jaarverslag_integriteit(volledig)2008.pdf  
415

 Bijvoorbeeld een student die voor zijn eindwerk meer informatie wenst; jaarverslag  van het Antwerps Bureau 

voor integriteit 2007, 20. Te raadplegen op 

http://www.deurne.be/docs/Stad/Bedrijven/Personeelsmanagement/Jaarverslag_integriteit(volledig)2008.pdf  
416

 A. VANDEPLAS en A. BREËNS, “The Antwerp integrity system” in L. HUBERTS, F. ANECHIARICO en F. SIX, 

Local integrity systems: world cities fighting corruption and safeguarding integrity, The Hague, BJu Legal 

Publishers, 2008, 240. 
417

 Jaarverslag  van het Antwerps Bureau voor integriteit 2007, 3. Te raadplegen op 

http://www.deurne.be/docs/Stad/Bedrijven/Personeelsmanagement/Jaarverslag_integriteit(volledig)2008.pdf  

http://www.deurne.be/docs/Stad/Bedrijven/Personeelsmanagement/Jaarverslag_integriteit(volledig)2008.pdf
http://www.deurne.be/docs/Stad/Bedrijven/Personeelsmanagement/Jaarverslag_integriteit(volledig)2008.pdf
http://www.deurne.be/docs/Stad/Bedrijven/Personeelsmanagement/Jaarverslag_integriteit(volledig)2008.pdf
http://www.deurne.be/docs/Stad/Bedrijven/Personeelsmanagement/Jaarverslag_integriteit(volledig)2008.pdf
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6.4.2.2.4 Behandelde zaken 

 
Wanneer we kijken naar de jaarverslagen van het Antwerps Bureau voor Integriteit merken 

we dat het Bureau gedurende de periode 2004-2005 82 dossiers behandelde, waarvan 39 

vragen om advies, 18 klachten, 20 informatieve vragen en 5 doorverwezen of niet-effectief 

behandelde vragen
418

. Voor het jaar 2006 en 2007 werden respectievelijk 43 en 48 dossiers 

behandeld
419

. Helaas werden op de website van de stad Antwerpen geen jaarverslagen ter 

beschikking gesteld voor de jaartallen 2008 en 2009. Dit cijfermateriaal zou echter handig 

zijn om het huidige succes van het Bureau na te gaan. Daar het aantal behandelde dossiers 

enkele jaren na de oprichting van het Bureau nagenoeg gehalveerd was kunnen we ons 

misschien vragen stellen bij het voortbestaan van dit Bureau. 

 

6.5 Ondernemingen en integriteit 
 

Zoals corruptie doen schendingen van integriteit zich niet enkel voor in de publieke sector. 

Ook op het terrein van de ondernemingen komen zij voor.  

 

Sinds het ontstaan van de financiële crisis eind 2007 worden banken en bedrijven door het 

grote publiek vaak argwanend bekeken. Waar investeerders onder meer door bijvoorbeeld het 

faillissement van de IJslandse Kaupthing bank en het Fortis schandaal hun geld in rook zagen 

opgaan, maakte bijvoorbeeld De Tijd tegelijkertijd bekend dat het gemiddelde salaris van de 

CEO's van de Bel-20-bedrijven vorig jaar met 23,4 procent was gestegen
420

. Ethisch 

ondernemen, waarbij rekening zou worden gehouden met de belangen van alle zogenaamde 

stakeholders, is vandaag de dag dan ook meer dan ooit aan de orde. In dit kader zullen enkele 

interessante initiatieven zoals corporate governance en meer specifiek de Code Buysse en de 

Code Lippens toegelicht worden. 

 

 

                                                      
418

http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Personeelsmanagement/Integriteit/jaarverslag_bureau_voor_int

egriteit.pdf  
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 http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Personeelsmanagement/Integriteit1.pdf;  
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 “Topsalarissen schieten weer omhoog”, De Standaard Online, 8 april 2010 (artikel te raadplegen op 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100408_011&kanaalid=875)  
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6.5.1 Corporate governance 

 

Ethisch deugdelijk ondernemen wordt in de literatuur meestal aangeduid met het begrip 

„Corporate Governance‟. Corporate governance is geen doel op zich maar moet gezien 

worden als een middel om de ondernemingsdoelstellingen en strategie op een ethisch 

veranwoorde wijze te kunnen waarmaken en aldus een significante welvaartsbijdrage te 

leveren. Daarbij wordt vooral gedacht aan disciplineringsmechanismen waarover de 

ondernemingsstructuur dient te beschikken teneinde belangentegenstellingen tussen 

bijvoorbeeld het management en de aandeelhouders beter beheersbaar te maken
421

. 

 

Een definitie formuleren voor het begrip is echter niet eenvoudig. Dit komt doordat - 

internationaal gezien - zeer divers gekeken wordt naar het concept Corporate Governance. 

Volgens sommigen gaat de oorsprong van het begrip eeuwen terug, terwijl anderen het 

ontstaan ervan vooral situeren in de laatste decennia
422

. De scheiding tussen leiding en 

eigendom van de onderneming ligt echter ontegensprekelijk aan de basis van de 

belangstelling voor het concept
423

. Eenvoudige definities gaan in de richting van “deugdelijk 

of behoorlijk bestuur”. Professor VERBEKE omschrijft Corporate Governance als “het 

gestructureerd samenspel tussen de verschillende spelers in een onderneming” of nog “het 

geheel van bestuurlijke maatregelen en omgeving die het mogelijk maken om een strategie 

effectief te voeren”
424

. Meer ingewikkelde definities zullen daarin een reeks taken welke 

bestuurders moeten behartigen betrekken, alsook aandacht besteden aan de taakverdeling 

tussen de drie belangrijkste partners, namelijk de bestuurders, het management en de 

aandeelhouders. Deze drie worden ook wel de Corporate Governance-tripod genoemd
425

. 

Definities met een meer normatieve grondslag hebben daarnaast oog voor de vele andere 

belangengroepen, ook wel „stakeholders‟ genaamd, die bij de onderneming betrokken zijn. 

Corporate Governance moet er dan ook voor zorgen dat er een evenwichtige afweging van 

                                                      
421

 L. VAN DEN BERGHE en L. DE RIDDER,  Het ontsluieren van de legendes inzake corporate governance, 

Mechelen, Kluwer, 1998, 24. 
422

 L. VAN DEN BERGHE, “Het corporate governance debat vanuit international perspectief” in H. DE WULF, A. 

LEVRAU, D. MEEUS, L. VAN DEN BERGHE, C. VAN DER ELST, L.H. VERBEKE en E. WYMEERSCH, Corporate 

Governance: het Belgische perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, 15. 
423

 L. VAN DEN BERGHE en L. DE RIDDER,  Het ontsluieren van de legendes inzake corporate governance, 

Mechelen, Kluwer, 1998, 30. 
424

 Zie in dit verband L.H. VERBEKE, Corporate governance: de juiste dingen doen en de dingen juist doen, 

Instituut voor Bestuurders, 1996, Ontwerpnota‟s; L.H. VERBEKE, Groei, continuïteit, structuur en paradox. De 

structurele vormgeving van strategische groeikeuzes in familiale ondernemingen, Instituut voor Bestuurders, 

1997, 1-24. 
425

 L. VAN DEN BERGHE en L. DE RIDDER,  Het ontsluieren van de legendes inzake corporate governance, 

Mechelen, Kluwer, 1998, 32-33. 
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alle belangen plaatsvindt. Zo definieert LANNOO het concept vanuit deze bredere invalshoek: 

“Corporate governance can be defined as the whole system of rights, processes and controls 

established internally and externally over the management of a business entity with the 

objecitve of protecting the interests of all the stakeholders”
426

. In dit verband kan dan ook de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, oftewel „Corporate Social Responsibility‟ aangehaald 

worden
427

. Dit wil zeggen dat ondernemingen naast hun economische functie (zijnde de 

productie van goederen en de creatie van jobs) ook verantwoordelijk zijn voor de 

maatschappij. Zo kunnen zij zich inspannen voor de maatschappij door ervoor te kiezen op 

een hoger ethisch niveau te werken dan de overheid voorstelt of door het sponsoren van 

liefdadigheidsinstellingen
428

.  

Vandaag de dag zien we dat veel aandacht besteed wordt aan integriteitsopleidingen binnen 

ondernemingen om het ethisch niveau op te krikken. Een voorbeeld hiervan is „Nexus 

Integrity Consulting‟. Dit bureau levert trainingen, opleidingen, advies, 

organisatieontwikkeling en managementinstrumenten die de integriteit van een organisatie 

dienen te versterken
429

. 

 

6.5.2 Ethische codes 

 
Ethische codes vormen het instrument bij uitstek om het Corporate Governance concept in de 

praktijk uit te werken. Wereldwijd werd aandacht besteed aan dergelijke codificaties. Zo 

werden in de jaren negentig in de Verenigde Staten de „Principles of Corporate Governance‟ 

van het American Law Institute (A.L.I.) gelanceerd. Deze Principles voorzagen in een 

herdefiniëring van de rol van de Raad van Bestuur in die zin dat meer nadruk gelegd wordt op 

toezicht en onafhankelijkheid
430

. Thans is de regelgeving inzake corporate governance in de 

Verenigde Staten vastgelegd in de „Sarbanes-Oxley Act‟
431

. Ook Groot-Brittanië ontwikkelde 

begin jaren negentig een eigen ethische code. Dit was de zogenaamde „Cadbury Code‟ die tot 

                                                      
426

 Zie in dit verband K. LANNOO, Corporate Governance in Europe, Centre for European Policy studies, CEPS 

Working Party Report N° 12. 
427

 K. DEVITS, Perceptie van corruptie bij politie en ondernemingen. Een comparatieve studie in grootstedelijke 

context, onuitg. masterproef Criminologie Ugent, 2007-2008, 47. 
428

 K. DEVITS, Perceptie van corruptie bij politie en ondernemingen. Een comparatieve studie in grootstedelijke 

context, onuitg. masterproef Criminologie Ugent, 2007-2008, 47. 
429

 http://www.nexus-consulting.be/  
430

 K. BYTTEBIER, P. PIU en S. ROELAND, Corporate Governance: eigendom, bestuur en controle van 

vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 2003, 32. 
431

 Zie in dit verband  M.J. VAN GINNEKEN, “De „Sarbanes-Oxley Act of 2002‟: het Amerikaanse antwoord op 

Enron”, DAOR 2003, 63-70. 

http://www.nexus-consulting.be/
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stand kwam op inititatief van de financiële wereld, meer bepaald de Bank of England. 

Ondernemingen die een notering wensen op de Londense beurs moeten in hun jaarverslag 

melden hoe de code wordt nageleefd en waarom ze bepaalde afwijkingen gerechtvaardigd 

achten alvorens zij tot de beurs toegelaten worden. De Cadbury Code werd ondertussen 

opgevolgd door de Greenbury Recommendations en het Hampel Report
432

. 

In België kwamen twee codes totstand, met name de Code Buysse en de Code Lippens, die 

respectievelijk betrekking hebben op niet-beursgenoteerde en beursgenoteerde 

vennootschappen
433

. Hieronder zullen deze beknopt toegelicht worden. 

 

6.5.2.1 De Code Buysse 

 
De Code Buysse kwam tot stand naar aanleiding van een initiatief van de Unie van 

Zelfstandige Ondernemers, beter bekend onder de naam UNIZO en de Union des Classes 

Moyennes (UCM). Zo werd een commissie „Corporate Governance voor niet-beursgenoteerde 

ondernemingen‟ opgericht die samengesteld was uit experts-academici, vertegenwoordigers 

van instanties met autoriteit inzake ondernemingsbestuur en kmo-bedrijfsleiders
434

. De 

voorzitter is Baron Paul Buysse naar wie de uiteindelijke Code genoemd werd. Ze werd 

officieel voorgesteld op 21 september 2005 tijdens een academische zitting te Brussel
435

. 

Niet alleen grote beursgenoteerde ondernemingen hebben behoefte aan praktische en gerichte 

antwoorden rond goed ondernemingsbestuur. Onderzoek heeft immers aangetoond dat het 

bestuurssysteem van een onderneming een belangrijke rol zal spelen in het verzekeren van de 

continuïteit van de onderneming. Familiebedrijven die in de startblokken staan zijn echter niet 

gebaat bij bepaalde strenge bepalingen uit de Code Lippens daar zij geformuleerd zijn voor 

grote beursgenoteerde odernemingen en onvoldoende herkenbaar zijn voor kmo‟s
436

. De Code 

Buysse was dan ook het middel waarmee gepoogd werd tegemoet te komen aan de vraag om 

een ethisch kader te scheppen voor niet-beursgenoteerde ondernemingen. Daartoe behoren 

echter ook de grote niet-beursgenoteerde vennootschappen, hoewel deze er baat bij kunnen 

                                                      
432

 K. BYTTEBIER, P. PIU en S. ROELAND, Corporate Governance: eigendom, bestuur en controle van 

vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 2003, 33-34. 
433

 C. VAN DER ELST, “De Belgische Corporate governance codes en regelgeving: twee handen op één buik?”, 

Gent, Financial Law Institute, working paper series, 2006, 1-2. 
434

 R. VAN BOVEN, “De Code Buysse onder de loep”, Accountancy & Tax 2005, afl. 4, 14. 
435

 http://www.codebuysse.be/nl/about.aspx  
436

 R. VAN BOVEN, “De Code Buysse onder de loep”, Accountancy & Tax 2005, afl. 4, 15. 

http://www.codebuysse.be/nl/about.aspx
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hebben zich te schikken naar een aantal voor hen geschikte aanbevelingen uit de Code 

Lippens. Het toepassingsgebied van de Code Buysse werd dus zeer ruim geformuleerd
437

. 

Er bestaat geen wettlijke verplichting om de aanbevelingen uit de Code Buysse toe te passen. 

De Code kwam er immers op privé-inititief en strekt er in eerste instantie toe kmo‟s te 

sensibiliseren voor de corporate governance problematiek. Het principe van zelfregulering 

werd aldus gerespecteerd. Het is aan de onderneming om uit te maken welke initiatieven zij 

het best neemt om een deugdelijke ondernemingsstructuur te bekomen
438

. 

 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op de economische en financiële markten 

werd de Code vorig jaar vernieuwd en actueler gemaakt. De praktische richtlijnen en 

suggesties uit de „Code Buysse II‟ moeten bedrijven ook in tijden van crisis in staat stellen 

een dynamische en winstgevende onderneming in stand te houden. Deze versie werd op 23 

juni 2009 voorgesteld aan het publiek
439

. 

 

6.5.2.2 De Code Lippens 

 
Voor wat de beursgenoteerde bedrijven betreft beschikt België sinds 9 december 2004 over de 

Code Lippens. Deze unieke referentiecode werd uitgewerkt door de „Commissie Corporate 

Governance‟ die opgericht werd op initiatief van de Commissie voor het bank-, financie- en 

assurantiewezen, het Verbond van Belgische Ondernemingen en Euronext Brussel
440

. De 

„High Level Group of company law experts on a modern regulatory framework for company 

law in Europe‟ oftewel „Groep van deskundigen op hoog niveau op het gebied van 

vennootschapsrecht‟ had met haar rapport „A modern regulatory framework for company law 

in Europe‟ de lidstaten in 2002 reeds aanbevolen een corporate governance code aan te duiden 

waaraan de vennootschappen die onder hun jurisdictie vallen moeten voldoen of desgevallend 

uitleggen waarom hun praktijk anders is
441

. Dit is de zogenaamde „comply or explain-

benadering‟. Ook de Code Lippens is gebaseerd op deze benadering. Beursgenoteerde 

vennootschappen worden uitgenodigd de aanbevelingen toe te passen of minstens uit te 

leggen waarom van de aanbevelingen wordt afgeweken. Dit impliceert dat het niet 
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 R. VAN BOVEN, “De Code Buysse onder de loep”, Accountancy & Tax 2005, afl. 4, 16. 
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noodzakelijk is alle aanbevelingen op te volgen om in overeenstemming te zijn met de Code. 

Men moet dan wel uitleggen waarom men deze niet toepast
442

. 

In tegenstelling tot naburige landen zoals Nederland – die de Code Tabaksblat heeft – en 

Duitsland is deze „comply or explain‟ regel echter niet wettelijk verankerd in België. Aldus is 

de enige afdwingbaarheid van de Code Lippens de sanctionering door de markt
443

. In de 

rechtsliteratuur wordt onder meer door DE WULF gesteld dat dit toezicht onvolmaakt is
444

. 

Wat corporate governance betreft kan de markt zich immers enkel baseren op datgene wat de 

vennootschap zelf verklaart. Of deze verklaringen in overeenstemming zijn met de 

werkelijkheid kan de markt zelden nagaan. Sommige bestuurders kunnen zich hierdoor laten 

verleiden louter genoegen te nemen met het afvinken van een lijst te verklaren elementen en 

zich niet in te laten met de geest van de aanbevelingen. Terwijl het corporate governance 

concept de inhoud boven de vorm laat primeren stelt LEROUX dat in de praktijk de vorm het 

haalt van de inhoud
445

. 

 

Hoewel uit het voorgaande blijkt dat de Code Lippens te beschouwen is als „soft law‟ moet 

toch aangestipt worden dat er risico‟s verbonden zijn aan het niet naleven ervan. Wanneer de 

vennootschap uitdrukkelijk in haar statuten verklaart de Code toe te passen verbindt zij zich 

ten aanzien van haar aandeelhouders en de markt. Vanaf dat ogenblik zullen bestuurders in 

sommige gevallen aansprakelijk kunnen worden gesteld op basis van een inbreuk op de door 

de vennootschap afgelegde verklaringen
446

. Bovendien voorziet de Code in een monitoring rol 

voor de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA), ter gelegenheid van 

haar toezicht op de periodieke en occasionele informatieplichten van beursgenoteerde 

vennootschappen, zoals voorzien in de „Wet Financieel Toezicht
447

‟ en het K.B. van 31 maart 

2003
448

. Tot dit toezicht behoort de controle van het jaarverslag in de zin van de artikelen 94 

en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Daar de Code Lippens aanbeveelt een 

corporate govenance hoofdstuk (het zogenaamde „charter‟) op te nemen in het jaarverslag van 

beursgenoteerde vennootschappen wordt dit charter aldus op (on)rechtstreeke wijze 
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gecontroleerd
449

. Zo zal de CBFA ingrijpen wanneer zij weet heeft van het feit dat de 

informatie onvolledig of verkeerd is en zo nodig administratieve geldboetes opleggen
450

. 

 

Reeds van bij het ontstaan bleek de Code Lippens een succes te zijn. Opdat de Code echter  

zou blijven voldoen aan de huidige noden in de bedrijfswereld werd zij vorig jaar bijgewerkt. 

De Commissie publiceerde deze editie 2009 van de Belgische Corporate Governance Code - 

die de Code van 2004 diende te vervangen - op 12 maart 2009
451

.  

Ook de Belgische wetgever lijkt eindelijk gevolg te geven aan de richtlijnen en aanbevelingen 

inzake Corporate Governance die uitgaan van Europa. Zo werd op 5 maart 2010 het 

voorontwerp van wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders 

van genoteerde vennootschappen goedgekeurd in de Ministerraad. Dit ter omzetting van de 

Europese richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van 

aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen
452

. Het voorontwerp werd voor advies 

aan de Raad van State voorgelegd
453

. Daar de Raad van State zich momenteel nog niet 

uitgesproken heeft over dit voorontwerp moeten we ons – gelet op de val van de Regering – 

de vraag stellen of de komende Regering voldoende aandacht zal hebben voor deze 

problematiek. De publicatie in het Belgisch Staatsblad van de „Wet van 6 april 2010 tot 

versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome 

overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en 

financiële sector‟
454

 is eveneens een voorbeeld van de verhoogde aandacht die de Belgische 

wetgever aan Corporate Governance besteedt. 
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7 Corruptie versus Integriteit 
 

Aan het einde van deze studie kunnen we vaststellen dat historisch gezien de wetgever zich in 

eerste instantie bekommerd heeft om het fenomeen “corruptie”. In tegenstelling tot wat 

gebeurde met het concept integriteit werd inzake “corruptie” reeds zeer vroeg in de 

geschiedenis overgegaan tot het concretiseren van bestrijdende maatregelen in termen van 

positief recht. Getuige daarvan zijn de verscheidene misdrijven die in het Strafwetboek aan 

bod komen en o.a. in deze masterproef werden besproken. Desalniettemin heeft de wetgever 

toch ook moeten vaststellen dat deze corruptiegerelateerde strafbaarstellingen niet altijd 

voldeden. Om dit te remediëren werd bijvoorbeeld de private omkoping pas in 1999 strafbaar 

gesteld. Tijdens de redactie van deze masterproef ontdekten we dat ook op de dag van 

vandaag bepaalde vormen van corruptief gedrag nog steeds niet door een incriminatie worden 

gedekt. Een eerste voorzichtig besluit dat we hieruit kunnen trekken is dat de (straf)wetgever 

– in een poging dit soort onwenselijk gedrag te beteugelen – in feite steeds achter de 

schandalen aanholt. Het is dan ook niet geheel onlogisch of onverwacht dat men in de loop 

der tijden beleidsmatig op zoek ging naar andere dan puur strafrechtelijke wegen om 

ongehoorde praktijken (die het faire karakter van de samenleving, de (Europese mededinging) 

en/of de handel in gevaar brengen) het hoofd te bieden.  

 

De recente nog meer verhoogde aandacht voor het concept integriteitsbewaking moet dan ook 

in dit kader gesitueerd worden.  

 

Bij dit streven merken we meer dan vroeger dat de dag van vandaag door diverse 

beleidsmakers expliciet een appel gedaan wordt op de bij de mens aanwezige ethische 

drijfveren en morele waarden. Daarbij wordt de stille hoop uitgedrukt dat elk individu zich 

integer en harmonisch zou gedragen in zijn omgang met anderen. Deze verhoogde vorm van 

integriteitsbeleving vertaalde zich bijvoorbeeld in het (nog niet zo verre) verleden in het 

opstellen van zogenaamde „erecodes‟ zoals de Code Lippens. In deze instrumenten primeert 

autoregulatie op de dreigende vinger van het strafrecht. Het is wellicht een sterktepunt te 

noemen van dergelijke ethische instrumenten dat daarin altijd ruimte over blijft voor een 

debat over wat binnen het gemaakte ethische kader al dan niet kan. Elke adept van dit ethisch 

kader wordt – in gebreke van strikte aflijning – immers steeds geconfronteerd met de 

onzekerheid of een bepaalde toekomstige gedragsvorm (die mogelijks niet in het ethische 

instrument wordt omschreven) door anderen waarmee men hoopt hetzelfde ethische kader te 
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delen ook als ethisch correct aanzien zal worden. Wil men de vragen omtrent het ethisch 

toegelaten karakter van een voorgenomen handeling wegnemen dan wordt het individu – 

vooraleer te beslissen – in wezen tot dialoog genoopt met de anderen, op gevaar af – als het 

individu dit nalaat – als onethisch te worden beschouwd en het respect van de groep te 

verliezen.  Het ethisch kader fungeert dus in een zekere zin als een automatische rem voor 

nieuwe (gedurfde) stellingnames.  

 

Paradoxaal genoeg merken we dat de wetgever in feite thans overgaat tot de verjuridisering 

van dergelijke ethische erecodes, door hun gedachtengoed geleidelijk aan te incorporeren in 

wetten en wetboeken allerhande. We kunnen de vraag stellen of het beleidsmatig een 

verstandige keuze is om alles in het recht te willen vatten.  

 

Het gevaar bestaat immers dat – eerder dan het gedrag vooraf maatschappelijk af te toetsen – 

het individu zich enkel nog de vraag zal stellen of het voorgenomen gedrag door enige 

bepaling “verboden” wordt en de gewenste ethische reflex herleid wordt tot een juridsch-

technisch afpunten van de bestaande wetgeving.  Als instrumenten die het streven van ethisch 

correct gedrag voorstaan op deze wijze tot technisch “strafrecht” verworden (en dus pas 

remmend werken als ze voldoen aan bvb. de technische vereisten van legaliteit, 

voorspelbaarheid en duidelijkheid), verlaat men wellicht ook het concept “stimulerend” 

integriteitsbeleid en wordt wellicht terug nog louter in repressieve termen gedacht. Het komt 

ons voor dat op dat ogenblik de oorspronkelijke doelstelling, namelijk het creëren van een 

beleidsinstrument dat proactief in plaats van reactief zou kunnen werken wordt verlaten.  De 

vraag moet dan ook gesteld worden welk concept – als integriteit totaal in de termen van het 

recht zal zijn “gevangen” – later nog zal kunnen worden aangesproken om ongewenst gedrag 

(proactief) aan te pakken. Mogelijks zal dit concept in de toekomst het voorwerp worden van 

een andere masterproef …  
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