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Voorwoord 	 5 

Het corruptie- en fraudevirus lijkt steeds meer voort te woekeren 
in de Nederlandse samenleving. Steekpenningen, antedateren 
van declaraties, dubieuze faillissementen, belastingontduiking, 
fraude met verzekeringen, misbruik van Europese subsidies, al 
deze verschijnselen duiken met grote regelmaat op in de 
krantenkolommen. In het bedrijfsleven gaan miljarden aan 
misdaadgeld om, terwijl het aantal lege bv's en financiele 
adviesbureau's die bedreven zijn in versluieringsconstructies, 
onrustbarend is toegenomen. 

In het bedrijfsleven is de verleiding groot om lucratieve deals 7 
te sluiten met deze schimmige malcelaars. Maar het risico te wor-
den opgelicht is niet minder groot. Ondernemingen zijn dan ook 
vaak zowel profiteur als slachtoffer van criminele activiteit. Veel 
organisaties zien hierdoor hun status van betrouwbare partner 
afgebrokkeld en gaan zelf orde op zaken stellen. Interne meld-
punten en scheiding en roulatie van functies zijn er voorbeelden 
van. Daarnaast worden ethische gedragscodes opgesteld. 

Na de banken hebben nu ook de accountants — na zeven jaar 
onderhandelen — een meldingsplicht gekregen: gevallen van 
hardnekkige fraude moeten worden gemeld bij de Centrale Re-
cherche Informatiedienst. Veel accountants achten dit echter 
strijdig met hun geheimhoudingsplicht (bij notarissen en advo-
caten ligt dat overigens niet anders). 

Hoe dat ook zij, ethische gedragscodes vinden zowel bij parti-
culiere als publieke organisaties steeds meer ingang. Naar Ameri-
kaans voorbeeld lijkt nu elk respectabel bedrijf over een eigen 
integriteitsproject te beschikken. Uit een aantal bijdragen in dit 
nummer van Justitiele verkenningen blijkt dan ook dat de strijd 
tegen normvervaging serieus op gang is gekomen. Of de invoe-
ring van gedragscodes meer behelst dan een poging het imago 
van de organisatie te verbeteren, is uiteraard een andere vraag. 

Moraal in zaken dient als studiemateriaal voor het congres 'Sa-
men sterk tegen criminaliteit' dat op 23 mei jl. door de Stichting 
Beroepsmoraal en Misdaadpreventie werd georganiseerd sa-
menwerking met het ministerie van Justitie en de Vrije Universi-
teit te Amsterdam. De stichting maakt deel uit van het Nationaal 
Platform Criminaliteitsbeheersing dat de overheid, het bedrijfsle-
ven en de vrije beroepen regelmatig op hun verantwoordelijkhe-
den aanspreekt. 

In het openingsartikel neemt prof. H. van Luijk de integriteit 
van de publieke functionaris tot onderwerp van studie. Hij defi- 



Justitlale verkeningen, Jig. 21, nr. 4, 1995 	 6 

nieert integriteit niet als een morele maar als een operationele 
notie, een notie waar het gaat om de vraag hoe een [Dever-
trouwde functie wordt uitgeoefend. Op die manier kunnen 'mo-
raliserende boventonen' worden vermeden. Vervolgens licht hij 
die benadering op drie verschillende manieren toe: door aan-
dacht te geven aan de stip van leiderschap, door de organisatie-
cultuur te beInvloeden en door verantwoordelijkheidsfora te 
creeren. Van Luijk acht het opzetten van dilemma-trainingen een 
goede methode om de verantwoordelijlcheid in organisaties te 
vergroten. 

M.J.H. Derks en H.J.M. van Zon beschrijven de activiteiten die 
binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ondernomen 
om de integriteit van het openbaar bestuur te beschermen. Uit-
gangspunt daarbij is dat integriteit niet van bovenaf is af te dwin-
gen en dat de vormgeving van de ambtsethiek het beste door de 
betroldcenen op de verschillende bestuursniveaus kan worden 
uitgewerkt. Tot de activiteiten die ontwikIceld zijn behoren werk-
conferenties voor burgemeesters en de introductie van gedrags-
regels voor nieuw in dienst getreden ambtenaren. 

C.J.A. van Lede, voorzitter van de Raad van Bestuur van Alczo 
Nobel, gaat vervolgens na wat de mogelijlcheden van gedragsco-
des in het bedrijfsleven zijn. Hij benadrukt dat geen onderne-
ming het zich Iran veroorloven op gespannen voet met de samen-
leving te staan. Ook binnen het bedrijf is het van belang dater 
een acceptabele groepsmoraal bestaat die aangeeft hoe men be-
hoort te handelen. Daarom zijn regels en afspraken in schrifte-
lijke vorm onontbeerlijk. Maar, waarschuwt hij, die mogen geen 
doel op zich worden of te gedetailleerd zijn. Belangrijker zijn de 
ongeschreven codes, 'de conclusies die men in eigen verantwoor-
delijkheid trekt voor de uitoefening van zijn functie'. Het gedrag 
bepaalt dus de code, niet andersom. 

Ook SR Kaptein en J. Wempe stellen dat het normbesef ont-
wikkeld dient te worden: a code is nothing, coding is everything. 
Ze richten zich in hun studie op de vraag hoe ethielunanagement 
de morele weerbaarheid van een organisatie kan bevorderen. Na 
een dozijn problemen en dilemma's te hebben geschetst bij het 
ontwilckelen van een code, geven ze de uitgangspunten voor dat 
type management. Ter illustratie hiervan geven de auteurs een 
overzicht van het integriteitstraject dat ze bij Schiphol hebben 
begeleid. Dat heeft tot een code geleid, getiteld Samen spelen we 
open kaart. 
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VV.M.E.H. Beijers, W. Huisman en E. Niemeijer doen in hun ar-
tikel verslag van een onderzoek naar de gedragscodes onder de 
honderd grootste Nederlandse bedrijven en geven daarmee een 
vervolg aan het NCW-onderzoek van Kaptein dat vijf jaar geleden 
plaatsvond. De auteurs concluderen dat bedrijven weliswaar 
aanzienlijk meer codes hebben dan voorheen maar dat de top-
down benadering waarmee de codes tot stand zijn gekomen er-
toe heeft geleid dat werlcnemers zich er maar moeilijk in kunnen 
herkennen. De twee case-studies die de auteurs aan hun onder-
zoek hebben toegevoegd, bevestigen deze conclusie. Bovendien 
leren deze studies dat codes allereerst het morele bewustzijn van 
de organisatie vergroten en slechts indirect betreldcing hebben 
op criminaliteitspreventie. 

De twee daarop volgende bijdragen uit de accountantswereld 
staan nadrulckelijk in het teken van criminaliteitspreventie. R. 
Rozekrans schetst de mogelijkheden van het integriteits-
onderzoek, ook wel aangeduid als criminal audit. Tijdens zo'n 
onderzoek poogt men na te gaan met welke partners zaken wor-
den gedaan, of die allemaal te vertrouwen zijn en of er sprake is 
van criminele activiteiten zoals het witwassen van criminele gel-
den. De auteur stelt dat integriteitsonderzoek geen nieuwe 
controlevorm is zoals dilcwijls wordt verondersteld. Een nieuw 
element is wel dat bedrijven soms worden verplicht alckoord te 
gaan met een criminal audit voordat ze een langdurig contract 
ondertekenen of een grootschalig project aangaan. 

H. den Boer schetst vervolgens de mogelijkheden van internal 
control die in het Amerikaanse COSO-rapport onder de publieke 
aandacht zijn gebracht. Internal control poogt onder andere de 
betrouwbaarheid van financiele verslaglegging te verbeteren en 
deze te laten aansluiten op de van toepassing zijnde wetgeving. 
Uitgangspunt voor de accountscontrole is dat bewust gelet wordt 
op fraude-risico's. De auteur gaat na wat de stand van zaken is in 
een aantal westerse landen en concludeert dat er een grotere 
alertheid op mogelijke fraudes is ontstaan. 

H. de Groot-Van Leeuwen neemt een andere beroepsgroep tot 
onderwerp van studie: de advocaten. Zij toetst de vaak gehoorde 
veronderstelling dat advocaten zich weinig aantrekken van fat-
soensregels en dat alles moet wijken voor het belang van de 
client. Uit interviews blijkt inderdaad dat advocaten dit belang 
meestal boven de verantwoordelijkheid voor het rechtssysteem 
plaatsen. Vervolgens gaat de auteur na welke veranderingen de 
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beroepscode van advocaten heeft ondergaan. Wat blijkt is dat de 
oude zorg om de 'eer van de stand' is ingewisseld voor een op de 
vraag gerichte, ondernemersachtige gedragswijze. 

Het nummer besluit met een onderzoek dat recent verzameld 
achtergrondmateriaal bevat. Prof. J.J.M. van Dijk en G.J. Terlouw 
presenteren hier voor het eerst enkele kernuitkomsten van de 
International Crimes Against Business Survey dat een internatio-
naal vergelijkend overzicht geeft van enraringen met fraude en 
criminaliteit van het bedrijfsleven. Het onderzoek geeft de 
slachtofferpercentages weer en schetst risicokenmerken, schade-
bedragen, aangiftegedrag en de getroffen preventiemaatregelen. 
Hoewel in deze Eurobarometer niet is gevraagd naar het gebruik 
van gedragscodes bieden de uitkomsten wel een vergelijkend 
overzicht van de criminaliteits- en fraudeproblematiek waarmee 
het bedrijfsleven wordt geconfronteerd. 



Integriteit in publieke 
functies 
prof. H. van Luijk .  

Inleiding 

De auteur is directeur van de European Institute of Business Ethics en hoogleraar 

bedrijfsethiek aan de Universiteit Nijenrode te Breukelen. 

9 

Het laatste decennium van de twintigste eeuw staat in het teken 
van de ethiek. Weliswaar wordt de term 'ethiek' door velen liever 
vermeden, maar de aandacht voor normen en waarden als vorm-
bepalers van het maatschappelijk bestel is er niet minder om. 
Dat is ook niet verwonderlijk. Na twee of drie na-oorlogse gene-
raties is het nu algemeen erkend dat de tijd van de gevestigde 
morele autoriteiten voorgoed achter ons ligt. Kerk, overheid, we-
tenschap, traditie en buurt hebben gevoelig aan moreel gezag 
ingeboet. Een voortgaand proces van individualisering, en een 
warme wind van liberalisme die over Europa waait sinds met De 
Muur ook vertrouwde ideologische tegenstellingen uit beeld zijn 
verdwenen, hebben de behoefte geschapen aan nieuwe norma-
tieve houvasten, niet meer van buiten of bovenaf opgelegd, maar 
evengoed met een bindend en verbindend vermogen. 

Normen en waarden worden vandaag bekrachtigd en vaak ook 
gegenereerd in gemeenschappen - waar die bestaan - en in func-
tionele netwerken, in het publieke debat waar dat van de grond 
komt, in expertkringen en in de velerlei 'verantwoordelijkheids-
fora' waarin mensen elkaar op voet van gelijkheid vragen: Wat 
deed je, en waarom deed je het? We vinden het niet teveel ge-
vraagd om energie te steken in processen van normbekrachtiging 
en normvinding. 

De nieuwe normativiteit neemt uiteenlopende gedaanten aan, 
naar vorm en naar inhoud. De vorm kan varieren van een diffuus 
milieubesef naar een expliciete gedragscode voor bedrijf, 
branche of beroep. En ook qua inhoud is er in toenemende mate 
sprake van diversiteit en specificiteit. We vragen niet alleen naar 
universele waarden en voor alien bindende normen, maar ook 
naar de eigen 'basiswaarden' van afzonderlijke groeperingen, 
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naar dat wat hen normatief onderscheidt. We eisen dat beroeps-
groepen sterk zijn juist op hun potentieel-bedreigde pleldcen, en 
daarom verwachten we onaffiankelfilcheid van accountants, be-
trouwbaarheid van banlciers, doorzichtigheid van verzekeraars, 
deskundigheid van organisatie-adviseurs, en gastvrijheid en res-
pect voor de waardigheid van de anonieme gast bij horeca-
ondernemers. Van publieke functionarissen verwachten wij inte-
griteit. 

De huidige aandacht voor ambtelijke integriteit is voor een be-
langrijk deel terug te voeren op een ondubbelzinnig betoog dat 
de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, len Dales, in 
1992 hield voor de VNG. Zij stelde de integriteit van het ambtelijk 
functioneren aan de orde en spralc daarbij onomwonden over het 
verschijnsel van ambtelijke corruptie op uiteenlopende niveaus. 
Tot op vandaag worth haar stellingname doorgegeven: le bent 
integer of je bent het niet. Een beetje integer kan niet. Zij heeft 
daarmee een toon gezet die respect afdwingt, en die tegelijk ge-
mengde gevoelens oproept. 

Integritelt als morele en als operationele notle 

10 

'Integriteit' is een notie die zichzelf behoorlijk in de weg kan zit-
ten. Ze heeft de zeggingskracht van een hoge morele standaard, 
de standaard met name van onkreukbaarheid, betrouwbaarheid 
en rechtshandhaving zonder aanzien des persoons. Maar ze 
heeft ook de ambivalentie van een hoge standaard. Waar ver-
wachtingen naar anderen toe hoog worden gespannen, wordt 
niet zelden een spanning opgeroepen die blokkerend werkt. 

Met name binnen het ambtelijk milieu zelf worden vandaag 
ambtenaren gemeten naar deze morele maat, zij worden erop 
getoetst of zij geen inbreuk maken op een hoog-aangezette inte-
griteit, en daar waar zich mogelijk bedreigde pleldcen voordoen, 
worden deze vervolgens met controle-maatregelen afgeschermd. 
Op de achtergrond van een dergelijke benadering is het beeld 
aanwezig van een 'integere persoon', in onderscheid van moreel-
halfslachtige figuren waar weinig of geen staat op valt te maken. 
De 'integere persoon' wordt duidelijk onderscheiden van de ka-
meleon die uit zelfbehoud moreel met alle winden meewaait, de 
opportunist die in alles zijn eigenbelang zoekt te behartigen, de 
huichelaar die zijn eigenlijke motieven verheimelijkt, de zwakke-
ling die wel wil maar niet doorzet, en de zelfbedrieger die over- 
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eind blijft door spiegels te mijden als de pest (Benjamin, 1990, 
pp. 47-50). 

Tegenover deze verzameling halve en hele morele mislukkelin-
gen wordt de integere persoon gezet als hij/zij die onder alle om-
standigheden de moreel meest hoogstaande keuze maalct, onge-
acht de gevolgen die daar voor haar of hem uit voortvloeien. Zo 
over integriteit praten is riskant en uiterst contra-produktief. 
Want een dergelijke benadering lijdt onder het euvel van wat ik 
zie als een vroegtijdige moralisering. Mensen houden er niet van 
dat hen door anderen de morele maat wordt genomen, en met 
name niet door superieuren. Natuurlijk, wie het goede verkon-
digt heeft altijd gelijk, maar met gelijk alleen breng je weinig in 
beweging. 

Vruchtbaarder is het om Integriteie allereerst letterlijk te ver-
staan. Integriteit, integritas, staat voor onaangetastheid, heel-
held, zijn wie je bent, consistent zijn, coherent zijn. Het geeft de 
manier aan waarop iemand of een groep staat waarvoor hij staat: 
als uit een stuk, ondubbelzinnig, niet aangevreten, in de voile 
lcracht van zijn vermogens. Dat zijn operationele noties, geen mo-
rele deugden primair. Integriteit heeft alles te maken met een 
adequate en onaangetaste uitoefening van de toevertrouwde 
functie. Misschien is integriteit in het publieke domein zo ge-
zocht omdat er houvast aan te ontlenen valt, voor de overheids-
dienaar zelf zowel als voor het publiek. Ambtelijke integriteit 
staat daarmee voor het aanvaarden van een professionele verant-
woordelijkheid. Jets daarvan is bij voorbeeld terug te vinden in 
het devies van het politiekorps van de stad Boston: Honour, Inte-
grity, Service, `wij stellen er een eer in om op een integere wijze 
dienstbaar te zijn'. 

Ervaring leert dat er een mentale draai voor nodig is om de 
idee van integriteit zo te ont-moraliseren. Maar het Ioont wel. 
Want op deze manier worden mensen aangesproken op wat zij 
aankunnen en wat tot de eigen inhoud van hun rol en functie 
hoort, niet op verwachtingen en eisen die hoog boven hun hoofd 
worden opgehangen aan de regenboog. 

Wanneer integriteit wordt verstaan als een operationele notie, 
is de volgende stap dat gezocht wordt naar wegen om haar effec-
tief te operationaliseren. Dat kan - en moet - op meerdere ma-
nieren gebeuren. Door aandacht te geven aan de stip van leider-
schap die in een organisatie nodig is om integriteit mogelijk te 
maken. Door de cultuur van een organisatie te beInvloeden in de 
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Integritelt en leiderschap 

12 

richting van een integer functioneren van de deelnemers. En 
door, wat Van Gunsteren noemt, verantwoordelijkheidsfora te 
creeren als ondersteuning van professioneel functioneren en in-
tegriteit. De drie benaderingen vertonen een onderlinge samen-
hang, maar verdienen niettemin om afzonderlijk nader bekeken 
te worden. 

Leiderschap is een voorwaarde voor integriteit in een organisatie. 
Op dit punt kunnen ervaringen binnen het bedrijfsleven van 
dienst zijn. Badaracco en Ellsworth (1989) onderscheiden in dit 
verband drie typen van leiderschap: 
- politiekleiderschap, aanpassend, onderhandelend, manipula-
tief, dat mensen ziet als gedreven door eigenbelang en machts-
behoefte en daar ruimschoots gebruik van maakt; 
- directiefleiderschap, top-down, met duidelijke doelstellingen 
a's richtsnoer, mensen ziende als ook gedreven door de zucht tot 
presteren; 
- waarde-gedreven leiderschap, koersend op geleide van een 
aantal ondubbelzinnige waarden, gelovend dat mensen door 
hun werk zin en betekenis in hun leven willen vinden. 

De vraag is niet: welke van de drie is de beste? Want elk type is 
partieel. Organisaties zijn niet touter politieke arena's, niet enkel 
technische instrumenten om vastgestelde doelen mee te berei-
ken, maar ook niet pure normen-delende gemeenschappen. Wat 
uiteindelijk telt in leiderschap is de consistentie van persoonlijke 
overtuigingen en waarden die de leider te zien geeft, de aard en 
het gehalte van de organisatiedoeleinden die worden geformu-
leerd en gedeeld, en de duurzame pralctijk van waarde-
doortrokken gedrag van de kant van de leider. In dit opzicht 
scoort een politiek leiderschap niet hoog. net  is op de langere 
duur riskant, want het geeft geen houvast, het schept eerder on-
zekerheid door het inherente opportunisme waardoor het wordt 
gekenmerkt. Directief en waarde-gedreven leiderschap samen 
bieden meer uitzicht. Ze laten zien dat waarden tellen, ze produ-
ceren synergie. Meer in bijzonderheden: 
- consistentie van persoonlijke waarden duidt op een sterke per-
soonlijke ethiek, geloof in anderen en visie op de toekomst; 
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- adequate organisatiedoeleinden vertegenwoordigd in de lei-
ding hebben betrekking op een meritocratie van hoog gehalte, 
een gedeeld besef van gedeelde doelen en een open communica-
tie daarover, een passende autonomie voor medewerkers, en de 
wens dat hoge ethische standaarden de organisatie kenmerken; 
- de duurzame praktijk van waarde-doortrokken gedrag ten 
slotte slaat op de bereidheid van de leiding om in eigen pralctijk 
te laten werken wat men in de organisatie aanwezig wenst. 

Leiding geven op basis van een consistent en coherent geheel 
van persoonlijke waarden, ondubbelzinnige doeleinden en duur-
zame praktijken is leiding geven op een operationeel-integere 
wijze. In de gangbare zin van: de leiding moet het goede voor-
beeld geven van correct moreel gedrag. Maar leiding geven om-
vat meer. Het betekent uitdrukking geven aan het streven naar 
integriteit in de zin van consistentie, onaangetastheid. Van die 
consistentie is ethiek, is morele integriteit, een wezenlijk ele-
ment. Maar integriteit is te veelomvattend om haar alleen aan de 
moralisten over te laten. 

Integriteit en organisatiecultuur 

Het modelleren. van een organisatie, het boetseren van een 
organisatie-cultuur is een omvattend karwei, zoals blijkt uit on-
derzoek van Lynn Sharp Paine (1994) naar het managen van de 
integriteit van bedrijfsorganisaties. Paine biedt daarin het spie-
gelbeeld van wat Badaracco en Ellsworth beschrijven op het ge-
bied van leiderschap: integriteit van een organisatie is gebaseerd 
op self-governance, 'zelf-sturing' in overeenstemming met een 
stelsel van richtinggevende beginselen. Het basisbeginsel is over-
eenstemming met de wet, met de daarbij behorende controle-
instrumenten zoals een gedragscode, trainingen op relevante 
onderdelen van de wet, mechanismen om afwijkend gedrag te 
rapporteren en te onderzoeken, en periodieke toetsingen en con-
troles, audits. Maar louter je houden aan de wet maalct weinig 
morele verbeeldingskracht los, en maalct dat een organisatie ge-
maldcelijk blijft steken bij een code van de morele middelmatig-
heid. Een integriteitsstrategie reikt verder en gaat dieper, omdat 
ze mensen op een persoonlijk niveau aanspreekt en verantwoor-
delijk maakt, en omdat zij de inspanning eist van het gehele ma-
nagement. 
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De Hallmarks of an effective integrity strategy die Lynn Sharp 
Paine vindt zijn de volgende: 
- de leidende waarden en commitments van de organisatie zijn 
zinvol en worden duidelijk gecommuniceerd; 
- leidinggevenden in de organisatie binden zich persoonlijk, zijn 
geloofwaardig, en zijn bereid om actie te ondememen in de lijn 
van de waarden die zij aanhangen - we lcwamen dit al eerder te-
gen als de duurzame praktijk van waarde-doortrokken gedrag 
van de kant van de leiding; 
- de gehuldigde waarden zijn geIntegreerd in de normale kana-
len van besluitvorming en zijn terug te vinden in de kritische ac-
tiviteiten van de organisatie; 
- de systemen en structuren van de organisatie ondersteunen en 
versterken haar waarden; 
- managers in de hele organisatie hebben de besluitvormende 
vaardigheden, kennis en competenties die nodig zijn om ethisch-
gezonde beslissingen te nemen op een dag-tot-dag basis. 

Drie dingen vallen hier op. Ten eerste veronderstelt een 
integriteitsstrategie een uitdrukkelijke aandacht voor de basis-
waarden van de organisatie. Er wordt niet op voorhand uitge-
maakt hoe deze waarden er uit (moeten) zien. Er wordt wel gere-
kend met de bereidheid van de organisatie om haar waarden 
expliciet te maken. En dat betekent een specifieke operationele 
op gave 

Ten tweede kan gesteld worden dat de waarden van een orga-
nisatie onbestendig zijn zolang ze worden opgehangen aan de 
regenboog - of opgetekend in een glossy manifest. Ze dienen 
gencorporeerd te zijn in de dagelijkse processen van besluitvor-
ming, en ondersteund te worden door de 'structuren en syste-
men' van de organisatie. Dit is een toetssteen voor de levens-
echtheid van de geselecteerde waarden. 

En ten derde heeft operationele integriteit een morele compe-
tentie als een wezenlijk onderdeel. Morele competentie is een 
vaardigheid die geleerd en versterkt !can worden. Maar daar dient 
dan ook ruimte voor geschapen te worden. Van Gunsteren (1994) 
heeft daarover behartenswaardige dingen gezegd. 
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Verantwoordelijkheidsfora 
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In liberale democratieen, aldus Van Gunsteren, is democratische 
terugkoppeling van primair belang, met name ten aanzien van 
bureaucratisch gedrag. Opvallend is daarbij dat, als burgers kla-
gen over ambtenaren, dit vaak gebeurt in ethische termen: on-
verschillig, lui, partijdig, arrogant, zeurderig, inefficient en in-
competent, als het verwijt niet erger is: medeplichtig aan 
wangedrag van de staat. 

Tegelijk ontstaat hier het probleem van de double bind: ener-
zijds wordt geeist dat de ambtenaar zijn functie menselijker en 
ethischer moet venrullen, anderzijds moet hij zich houden aan 
de objectiviteit, neutraliteit en efficientie die horen bij professio-
nele gedragscodes en hierarchische bevelen. Dus enerzijds wordt 
gevraagd dat de ambtenaar ethisch autonoom, verantwoordelijk 
en flexibel is, anderzijds dient hij/zij een neutrale, loyale en tech-
nische competente dienaar te zijn van het algemeen belang. 

Wij bevinden ons in een ethische plurale samenleving, waarin 
substantiele gedragscodes weinig kans hebben om door alle le-
den geaccepteerd te worden. De nadruk komt dan al gauw te lig-
gen op gewetensmoraliteit enerzijds, correcte procedures en 
houdingen anderzijds - een individualiserende trend in het 
ethisch aanvoelen. Op zich is dat niet slecht, maar het kan niet 
eindeloos doorgaan, al was het alleen Maar omdat dan de ken-
merken van een private moraal al te gemaldcelijk worden getrans-
poneerd naar het publieke domein. Dit kan leiden tot willekeur 
en tot het verwaarlozen van ethische minderheden, het kan ook 
het vinden van compromissen bemoeilijken. 

Ligt er, tussen de uitersten van de double bind, een gebied waar 
men niet noodzakelijk vervalt in de extremen van een Weberi-
aanse, formeel-hierarchische bureaucratie enerzijds en een 
flexibel-humane ad-hoc-bureaucratie anderzijds? Ja, als wij for-
mele hierarchieen niet opvatten als beschrijving van de realiteit, 
noch als gedragsnormen, maar als reservecircuitwaarop men kan 
terugvallen in tijden van nood. Dit schept ruimte voor een semi-
autonome besluitvorming, voor leerprocessen ook binnen een 
publieke ruimte, vrij van angst voor straf en gezichtsverlies. 

Centraal in deze publieke ruimte staat de idee van verantwoor-
delijkheid. Om 'verantwoordelijk' genoemd te kunnen worden 
moet een handelwijze de begrijpelijke uitkomst zijn van een 
keuze die gebaseerd is op ethisch respectabele waarden en een 
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redelijke beoordeling van de relevante feiten. Deze beleving van 
verantwoordelijkheid wordt geleerd, gereproduceerd en getoetst 
in verantwoordelijkheidsfora, een 'culturele arena die door dui-
delijke grenzen en door gecontroleerde in- en uitgangen van de 
wereld van de dagelijkse activiteiten is afgegrensd' (Van Gunste-
ren, p. 64), plekIcen dus waarbinnen mensen elkaar vragen: 'Wat 
heb je gedaan? Waarom heb je dat gedaan?', waarbij de gevraagde 
verplicht is om te antwoorden en redenen te geven voor zijn han-
delwijze. In verantwoordelijkheidsfora worden individuele amb-
tenaren persoonlijk aangesproken, ook over acties van de organi-
satie waartoe zij behoren. Er wordt dus niet geaccepteerd dat 
verantwoordelijIcheid wordt doorgeschoven, want verantwoorde-
lipcheid is niet een ding maar een onvervreemdbare relatie. Ver-
antwoordelijkheid dient dan ook niet distributief te worden op-
gevat maar cumulatiefi 'Hoe groter en complexer de organisatie, 
hoe groter de som van de totale verantwoordelfilcheicr Maar te-
gelijk geldt: in verantwoordelijkheidsfora worden fouten niet af-
gestraft, maar gesignaleerd als Ieermomenten. Daarmee blijven 
het wel fouten, maar ze leiden niet tot onomkeerbare gevolgen. 

Eerder bleek dater een mentale draai nodig is om van integri-
teit als morele notie te komen bij integriteit als een primair ope-
rationele notie. Nu blijkt dat dit ook een forse bijbuiging vraagt 
van beoordelingslijnen en van de pralctijk van verantwoording 
afleggen. Rapportage aan de hifirarchisch-hogere instantie die als 
enige beschikt over de beoordelingsbevoegdheid wordt omgebo-
gen tot een toetsing op forum-niveau. De ernst van het proces 
wordt er niet minder door, de wederzijdse betroklcenheid wordt 
wel aanmerkelijk groter. Een organisatie of dienst die voor een 
dergelijke bijsturing Met terugschrikt verplicht zichzelf ertoe om 
de daarbij passende 'culturele arena' te ontwerpen, dus om de 
specifieke ruimte te scheppen waarbinnen verantwoordelijkheid 
aanvaard en getoetst kan worden. Ze maakt het voor haar mede-
werkers ook mogelijk dat zij zich oefenen in de vaardigheid om 
publiekelijk verantwoordelijkheid aan de orde te stellen, die van 
henzelf evengoed als die van de collega's. 

Implementatle 

We hebben drie verschillende belichtingen gekozen die samen 
een nieuw licht werpen op een vertrouwd en eerbiedwaardig 
thema, de integriteit die verwacht mag worden van publieke 

16 
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functionarissen. Opvattingen over effectief en integer leider-
schap, eisen die worden gesteld aan een integere organisatie-
cultuur en het management daarvan, en de zin van 
verantwoordelijlcheidsfora als platform voor niet-ontweken ver-
antwoordelijkheden, zij wijzen alle in de richting van integriteit 
als niet uitsluitend een morele maar ook en vooral als een opera-
tionele notie. 

Waarom kost het niettemin vaak zoveel moeite om deze wen-
ding te voltrekken? Een betrekkelijk algemene reden kan zijn dat 
moraliteit de neiging heeft om de publieke perceptie te domine-
ren. Daar waar een verschijnsel morele implicaties heeft, gaan 
deze gemaldcelijk het beeld overheersen. lets wat ook morele 
kanten heeft, wordt al gauw een op zichzelf staande morele 
kwestie. Het zal wel te maken hebben met een vaderlandse cul-
tuur die het vooruitzicht van goede dingen nogal eens bond aan 
de opdracht om eerst kwade neigingen te boven te komen. 

Maar er is ook een meer specifieke reden aan te geven. Morele 
integriteit van ambtelijk functioneren wordt vaalc gezien als de 
werkelijke legitimatie van het gezag van de overheid en haar die-
naren. De overheid verdient vertrouwen omdat en in de mate dat 
zij betrouwbaar en onkreukbaar is. Op deze manier wordt over-
heidsgezag afhankelijk gemaakt van morele prestaties. Dat is ris-
kant, het is ook niet nodig. Want overheidsgezag wordt minstens 
even effectief gelegitimeerd door de legate en democratische 
wijze waarop het tot stand is gekomen en in stand wordt gehou-
den. Een dergelijke legitimatie haalt de morele druk van de ketel, 
en schept daarmee ruimte voor integriteit verstaan als professio-
naliteit en professionele verantwoordelijkheid. Morele integriteit 
maakt daarvan een onmisbaar deel uit, maar bezet niet het ge-
hele veld. 

Binnen ambtelijke circuits wordt vandaag in toenemende mate 
gewerkt aan de ontwikkeling van `integriteitsprogramma's'. De 
opzet daarvan is om binnen de dienst of de organisatie de weer-
baarheid te vergroten tegen sluipende criminogene invloeden 
van buiten af en tegen een slepende morele slonzigheid van bin-
nen uit. Om dat te bereiken worden er niet alleen technische 
controles en administratieve beveiligingsmaatregelen in het veld 
gebracht, maar wordt ook een uitdrukkelijk appel gedaan op de 
integriteit van het ambtelijk functioneren. 

Het moge.intussen duidelijk zijn dat dit laatste goed kan gaan, 
maar ook fout. Het gaat fout als een integriteitsprogramma uit- 
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sluitend of voornamelijk moraliserende boventonen laat horen. 
Het gaat al beter wanneer in de organisatie feeling aanwezig is 
voor integriteit als operationele notie. Het gaat goed wanneer de 
leiding aan de medewerkers verantwoordelijkheid toevertrouwt 
en de ruimte schept waarbinnen verantwoording van professio-
naliteit kan worden afgelegd en getoetst. Het gaat het beste wan-
neer op alle niveaus van de organisatie energie wordt gestoken in 
het ontwiklcelen van de vaardigheid om, in de geeigende Icing, 
aan de orde te stellen hoe men verantwoordelijkheid heeft geno-
men of denkt te gaan nemen. 

Deze vaardigheid kan op verschillende manieren worden ont-
wikkeld. Een heel bruikbare manier, zo leert een groeiende erva-
ring, is het opzetten van 'dilemma-trainingenl sessies van een 
zekere duur waarin mensen, niet belast door een onmiddellijke 
handelingsdruk, hun vaardigheid vergroten om praktijk-
dilemma's onder ogen te zien en discussierenderwijs te verhelde-
ren, voor zichzelf en voor elkaar. Soms leidt een dergelijk proces 
tot een tastbaar produkt, een code, een aantal regels, of simpel-
weg een set van afspralcen. Maar noodzakelijk is dat niet. 

Het belangrijkste is allereerst dat deelnemers beseffen dat 
normvinding een voortgaande opdracht is - en dat zij van dat 
besef niet moedeloos worden-, en vervolgens dat zij maatjes 
vinden die zij kunnen opbellen als dat nodig is. Want het is met 
integriteit net als met geluk: in je eentje kun je een eind komen, 
maar je komt verder met zijn tweeen. 

Sharp Paine, L. 
Managing for organizational integrity 
Harvard business review, maartJapril 
1994, pp. 106-117 



Binnenlandse Zaken en de 
beroepsmoraal 
drs. MJ.H. Derits en dr. HJ.M. van Zon *  

Achtergrond 

19 

`Beroepsmoraal' is een gat in de markt: in kranten en tijdschrif-
ten verschijnen artikelen over (het ontbreken van) beroepscodes 
bij de vrije beroepen en het bedrijfsleven en de mogelijke inbreu-
ken op de integriteit van medewerkers. Alom worden conferen-
ties georganiseerd en artikelen geschreven: trainers, opleiders en 
andere Integriteitsdeskundigen' hebben voile agenda's. 

Ook de overheid doet mee aan de gesprekken over beroeps-
moraal, ambtelijke codes en integriteitsbescherming. Dit artikel 
geeft een overzicht van de activiteiten die door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken zijn ontwild(eld om de integriteit van amb-
tenaren en bestuurders te beschermen. 

Hoe komt het dat ook bij de overheid het onderwerp van de be-
stuurlijke en ambtelijke integriteit leeft? Is de tijd voorbij dat cor-
ruptie wordt toegeschreven aan het bedrijfsleven of aan buiten-
landse politici? 

Een belangrijk moment bij de overheid was de rede die wijlen 
minister Dales hield voor het VNG-jaarcongres in juni 1992. De 
rede was mede ingegeven door enkele incidenten met bestuur-
ders die in de publiciteit waren gekomen. Ook was van groot be-
lang het groeiend besef dat de samenleving wordt geconfron-
teerd met normvervaging, alsmede het beeld onder de bevolking 
dat de criminaliteit stijgt. De media staan bol van de verhalen 
over het opruld(en van de georganiseerde misdaad. Dit zijn ver-
schijnselen waarvan het openbaar bestuur niet op voorhand kan 
aannemen dat bestuurders en ambtenaren er niets mee te ma-
ken hebben. 	 • 

De auteurs zijn respectievelijk beleidsmedewerker bij het stafbureau openbaar bestuur 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en voormalig plaatsvervangend directeur-

generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
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'Doe het zelf'-recept met gebrulksaanwijzing 

Uitwerking van de activiteiten 
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ledere ambtenaar en iedere bestuurder bij de overheid is mede-
verantwoordelijk voor de integriteit van het openbaar bestuur en 
daarmee voor het beeld dat de burger van de overheid heeft. De 
legitimiteit van het bestuur staat of valt met dat beeld. Het minis-
terie vond het daarom nodig preventie en rechtshandhaving pro-
minent op de agenda te zetten. 

Bij het starten van de integriteitsdiscussie in een (overheids)- 
organisatie is het belangrijk dat niet van bovenaf regels of ge-
dragscodes worden opgelegd. Integriteit is niet af te dwingen. De 
zelfwerkzaamheid van betrokkenen in een organisatie bij het 
aanzwengelen van een integriteitsoperatie zorgt voor een grotere 
slaagkans. 

De hele operatie moet echter niet alleen van onderop worden 
ingevuld; dan is wellicht grote terughoudendheid te verwachten 
en dat kan een goed resultaat in de weg staan. Enige (aan)sturing 
van het management is daarom te prefereren, op zo'n manier dat 
aangegeven wordt hoe de discussie zou ktinnen verlopen. Het is 
het meest effectief om de bestuursniveaus in (overheids)organi-
saties een discussie over de integriteit te laten entameren die ver-
volgens door de onderliggende lagen in de organisatie wordt op-
gepalct en uitgewerkt. Door discussies te voeren met medewer-
kers worden zij (opnieuw) bewust gemaalct van (het nut en het 
bestaan van) normen en regels van het openbaar bestuur in het 
algemeen en van de eigen organisatie in het bijzonder. Vervol-
gens kJ:Innen deze regels ook worden vastgelegd in een gedrags-
code. 

Het uitgangspunt van de zelfwerlczaamheid is richtinggevend 
geweest bij de invulling van activiteiten van het ministerie. Deze 
zelfwerlczaamheid is onder andere geconcretiseerd door met een 
select aantal sleutelfiguren uit de overheid, de vrije beroepen en 
het bedrijfsleven een brede discussie in de samenleving op gang 
te brengen. De sleutelfiguren zijn in gesprekken aangemoedigd 
het onderwerp op te palcken en nader uit te werken. Bij die invul-
ling heeft ook meegespeeld dat op korte termijn resultaten zicht- 
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baar zouden moeten zijn, want de bedreigingen van de integri-
teit zijn in potentie groot. 

Overigens heeft het ministerie bij de ontwildceling van activi-
teiten de realiteitszin niet verloren. Het is een illusie te veronder-
stellen dat een organisatie voor honderd procent waterdicht is 
tegen integriteitsinbreuken; een organisatie blijft altijd mensen-
werk. Er moet wel naar gestreefd worden om zoveel mogelijk 
waarborgen in te bouwen. Het gaat er bij de ontwikkelde activi-
teiten daarom niet alleen om daadwerkelijke gevallen van fraude 
en corruptie aan te palcken en zo mogelijk te voorkomen, maar 
ook om te voorkomen dat laalcbaar gedrag uitloopt op strafbaar 
gedrag. Het zogenoemde `hellend vlak' of `grijze gebied' moet 
zoveel mogelijk worden ingeperkt. Iedere overheidsorganisatie 
op zich heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat ambte-
naren niet in zo'n gebied terechtkomen. 

Bestuurders 

21 

Bestuurders hebben een voorbeeldfunctie zowel ten opzichte 
van het eigen apparaat als de samenleving. Wanneer het bestuur 
optreedt moet het dat op open en voor de burger duidelijke wijze 
doen. Algemene beginselen die daarbij gehanteerd moeten wor-
den zijn rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, zorgvuldigheid, effec-
tiviteit en democratische legitimiteit. Bestuurders moeten 
daarom, gelet op het bovengenoemde uitgangspunt, zelf nagaan 
in hoeverre het beleid en hun functioneren wellicht corrumpe-
rende invloeden toelaten. Misbruik van beleid is namelijk moge-
lijk zonder dat het apparaat zelf corrupt, frauduleus of ontoerei-
kend is. Daarom moet ook door het bestuur zelf nagegaan 
worden in hoeverre de overheid structuren en werkwijzen in 
stand houdt waarvan criminele organisaties gebruik kunnen ma-
ken. Onderzocht moet worden waar de bedreigingen liggen. 

Een belangrijke waarborg tegen laalcbaar gedrag van bestuur-
ders is het felt dat zij over hun functioneren publieke verant-
woording moeten afleggen. De zelfwerkzaamheid en het gezond 
verstand van betrolckenen moeten het vertrekpunt voor `zelf-
onderzoek' zijn. Met sleutelfiguren van bij voorbeeld de politieke 
partijen is deze problematiek besproken. 

Ten aanzien van de selectie van bestuurders hebben de poli-
tieke partijen zelf een duidelijke taak. De politieke partij moet 
uiteraard het goede voorbeeld geven en zuiver zijn in haar beleid, 
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bij voorbeeld ten aanzien van giften. Verder kan een politieke 
partij ook aandacht geven aan het thema integriteit in opleidin-
gen en cursussen voor (aspirant)bestuurders. Voor de buiten-
wacht, de burgers, heeft het een meer dan symbolische functie 
indien door bestuurders of een politieke partij aangegeven wordt 
dat dit soort zaken de aandacht heeft. 

Werkconferenties uoor burgemeesters 
De politieke partijen en bestuurders zijn verder niet door Bin-
nenlandse Zaken aan hun lot overgelaten. Het ministerie heeft 
bij voorbeeld werkconferenties voor burgemeesters laten ontwik-
kelen. De beroepsgroep van burgemeesters is hiervoor geselec-
teerd omdat zij een voorbeeld- en symboolfunctie heeft in het 
openbaar bestuur. Een tweede reden is dat burgemeesters op 
voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken door de 
Kroon worden benoemd. Het ministerie heeft zo een eigen ver-
antwoordelijkheid ten aanzien van deze beroepsgroep. 

In de werkconferenties wordt getoond hoe diverse vormen van 
inbreuk op integriteit kunnen worden voorkomen. De bedoeling 
is dat de burgemeester het moeilijke onderwerp in de eigen ge-
meente bespreekbaar leert te maken, alert wordt op mogelijke 
integriteitsinbreuken en leert hoe daarmee om te gaan. Hierdoor 
kan binnen de gemeente door de burgemeester een integriteits-
operatie worden gestart, die kan resulteren in een gedragscode. 
Het belangrijkste is dat het onderwerp open door de bestuurders 
en ambtenaren in de gemeente besproken kan worden, dat men 
weet welke maatregelen in gevallen van integriteitsinbreuken 
kunnen warden toegepast en dat deze ook — indien nodig —  zUl- 
len warden toegepast. Uit de tot nu toe gehouden werk-
conferenties blijkt dat de burgemeesters het uitwisselen van er-
varingen en het bespreken van concrete casusposities interessant 
en leerzaam vinden. De werlcmethode tijdens de werk-
conferenties zet aan tot nadenken over de eigen rol in situaties 
die zich dagelijks voordoen. 

Ambtenaren 
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Elk ministerie heeft ook een eigen verantwoordelijkheid ten aan-
zien van haar ambtenaren. Concrete activiteiten zijn daartoe no-
dig omdat alleen het luid roepen dat men alert moet zijn op 
integriteitsinbreuken onvoldoende is om daadwerkelijke inbreu- 
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ken te voorkomen. De activiteiten ten aanzien van ambtenaren 
kunnen zich richten op de aanpak van zaken die fout zijn ge-
gaan. GeInventariseerd kan worden wat de bestaande (juridi-
sche) mogelijkheden zijn van de overheidswerkgever om 
integriteitsinbreuken aan te pakken. Deze mogelijkheden strek-
ken zich uit tot aangifte, disciplinaire bestraffing, overplaatsing 
en ontheffing. In principe zouden deze mogelijkheden in alle 
omstandigheden een toereikend antwoord op een situatie van 
laakbaar gedrag moeten geven. In de pralctijk blijkt het in werksi-
tuaties moeilijk om daadwerkelijk op deze wijze in te grijpen. Het 
management moet opnieuw van dit instrumentarium doordron-
gen worden, alsmede van de noodzaak van een directe reactie 
ingeval de integriteit door een ambtenaar is aangetast. Een di-
recte reactie van het management dient niet verdoezeld te wor-
den; dat heeft geen zin want laakbaar gedrag is op de werlcvloer 
altijd bekend. Overigens werkt het bekendmaken in de organisa-
tie van `een straffe hand' reeds preventief op mogelijke inbreuken 
op de beroepsmoraal. 

Daarnaast kunnen de activiteiten ten aanzien van ambtenaren 
gericht zijn op preventie. Het aanpassen van regelgeving is daar-
van een voorbeeld. Zo worden de regels ten aanzien van neven-
werkzaamheden voor ambtenaren aangescherpt. De ambtenaar 
is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of 
nevenwerkzaamheden die hij verricht of van plan is te aanvaar-
den, schadelijk kunnen zijn voor de dienst en dus verboden zijn. 
Maar ook de overheidswerkgever heeft een eigen verantwoorde-
lijIcheid, bij voorbeeld door voorlichting over de regels met be-
trekking tot het aanvragen van buitengewoon verlof in verband 
met nevenwerkzaarnheden en de eventuele financiele gevolgen 
daarvan. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft boven-
staande mogelijkheden inmiddels ook onder de aandacht ge-
bracht van de andere ministers opdat zij in hun eigen organisatie 
een beleid ten aanzien van integriteitspreventie (verder) kunnen 
ontwikkelen. 

Interne werkgroep 
Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken is een interne werk-
groep samengesteld uit ambtenaren van verschillende onderde-
len onder voorzitterschap van de directeur personeelszaken. • 
Deze werkgroep ontwikkelt thans voorstellen om de integriteits-
bescherming van ambtenaren in te bedden in de organisatie en 
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haar personeelsinstrumenten. De vraag hoe de toetreding tot de 
overheid systematisch bewaakt kan worden, zal onder andere 
nader worden uitgewerkt. 

Zowel bij de werving als de selectie zal meer aandacht moeten 
komen voor het aspect van de integriteit van de nieuwe mede-
werker. Ook zal dat bij de beediging en introductie het geval 
moeten zijn. Nieuw in dienst getreden ambtenaren moeten ver-
trouwd worden gemaakt met'de gedragsregels die voor het mi-
nisterie gelden: 
- verplichting tot geheimhouding; 
- verbod om steekpenningen aan te nemen; 
- verbod om vergoedingen, beloningen, giften of beloften van 
derden te verzoeken of aan te nemen; 
- het verbod om nevenwerlczaamheden te verrichten die scha-
delijk zijn voor de dienst; 
- de verplichting zich te gedragen zoals een goed ambtenaar be-
taamt; 
- aangifte doen. Artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering 
legt ondermeer aan ambtenaren die in de uitoefening van hun 
dienst kennis lcrijgen van een bepaald misdrijf hiertoe de ver-
plichting op. 

Ook in trainingen en cursussen die voor ambtenaren worden 
verzorgd, kan het aspect integriteit een grotere nadruk Icrijgen. 
De gedragsregels voor ambtenaren zijn, zo blijkt, niet alleen ver-
vat in de eed of de gelofte en een aantal verboden, maar kunnen 
ook per functie nader uitgewerkt worden. Deze meer specifieke 
regels moeten door de werkgroep en de ambtenaren van Binnen-
landse Zaken zelf nog nader worden ingevuld. 

Onder andere zou bepaald kunnen worden dat onderhandelin-
gen met derden, zoals aannemers, waarbij het om grote bedra-
gen gaat, altijd op zijn minst door twee ambtenaren van het mi-
nisterie gevoerd moeten worden. Verder kunnen gedragslijnen 
ten aanzien van het aanvaarden van relatiegeschenken ontwik-
keld worden. Bij de medewerkers dient duidelijk te zijn of relatie-
geschenken aanvaardbaar zijn, en zo ja, welke grenzen daarbij in 
acht genomen moeten worden. Bij deze uitwerking zal aandacht 
moeten uitgaan naar wellicht bijzondere (rechtspositionele) 
voorzieningen voor die ambtenaren die in hun werk veel externe 
contacten hebben. Door de mogelijkheid om daarmee gepaard 
gaande extra kosten te declareren en daarvoor vooraf toestem- 
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ming te vragen, is er tevens de mogelijkheid van controle en ver-
antwoording. Voor een aantal functies zal voorts uit preventieve 
overwegingen gekozen kunnen worden voor (verplichte) functie-
roulatie en functiescheiding. Ook hiervoor moet nader onder-
zoek de mogelijkheden aangeven. 

Tot slot wordt het instellen van een vertrouwenspersoon on-
derzocht. Ambtenaren die laakbaar of strafbaar gedrag aan de 
kaak willen stellen, maar die dat niet persoonlijk willen of kun-
nen doen, moeten bij een functionaris hun verhaal kwijt kunnen. 
Deze zal de klacht onderzoeken en de anonimiteit van de aan-
brenger absoluut moeten waarborgen. Hiervoor moeten spelre-
gels opgesteld worden. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de integriteitsbescherming van 
bestuurders en ambtenaren de aandacht heeft van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Dat betekent niet dat `zo maar' van bo-
venafallerlei codes of gedragsregels worden opgelegd. Het open 
bespreken van gevoelige onderwerpen, het expliciteren van ge-
dragsregels en het hernieuwd bewust worden van bestaande nor-
men en regels zijn belangrijker dan een gedragscode op papier. 
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Na de zeer sterke stijging van de criminaliteit in de afgelopen 
dertig jaar is het eigenlijk opmerkelijk dat uit de eind februari 
jongstleden gepubliceerde resultaten van een door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek gehouden enquete Rechtsbescherming 
en veiligheidblijkt, dat de criminaliteit in Nederland sinds het 
begin van de jaren tachtig, derhalve over een periode van twaalf 
tot dertien jaar, niet of nauwelijks zou zijn toegenomen. Het aan-
tal diefstallen en vernielingen lag in 1994 ongeveer op hetzelfde 
niveau als in 1982 en het aantal geweldsdelicten lag in 1994 zelfs 
op een lager niveau dan in 1982. 

Onveiligheidsgevoelens 

Uit dezelfde enquete blijkt echter ook dat bij steeds meer men-
sen, vooral de wat ouderen, angst- en onrustgevoelens zijn toe-
genomen. Zoals de Engelsen het zo treffend zeggen : ook feelings 
are facts. In veel gevallen zijn de gevoelens zelfs ernstiger dan 
kille feiten. Zo blijkt dat, vooral in de stedelijke gebieden, men 
zijn uitgaanspatroon aanpast en zelfs 's avonds de deur niet meer 
open doet. 

Dit laat zich wel verklaren, want in tegenstelling tot het verle-
den speelt de criminaliteit - de zogenaamde ldeine criminaliteit, 
waar de enquete van het CBS met name betrekking op had, als-
ook de zware criminaliteit - zich steeds minder in het verborgene 
af. Criminaliteit is een manifest verschijnsel geworden, waar men 
dagelijks in wat voor vorm dan ook mee wordt geconfronteerd. 
Het treedt steeds brutaler aan de dag en het komt in de gehele 
maatschappij voor, onder hoog- en laag-opgeleiden, in instellin-
gen, organisaties en ondernemingen en ook in het openbaar be-
stuur is het verschijnsel criminaliteit doorgedrongen. 

De angst- en onrustgevoelens worden nog versterkt, doordat 
op tal van aangiften bij de politie geen actie meer kan worden 
genomen, criminelen vanwege gebrek aan celruimte weer in vrij- 

' De auteur is voorzitter Read van Bestuur Akzo Nobel NM. Het artikel is geschreven op 

persoonlijke titel. 
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heid moeten worden gesteld en overtredingen en lichtere vergrij-
pen worden bestraft, terwijl men het gevoel heeft dat echte cri-
minelen vrij spel hebben. Aan de commentaren op de 
parlementaire enquete naar de opsporingsmethodes van politie 
en justitie te oordelen, is het de stellige indruk van menigeen dat 
politie en justitie met handen en voeten gebonden zijn aan een 
strafprocesrecht dat achterloopt op de technische ontwikkelin-
gen. Het ontbreekt aan voldoende, aan de tijd aangepaste midde-
len om adequaat te kunnen optreden tegen met name de zware 
criminaliteit, die methoden en instrumenten hanteert, waar poli-
tie en justitie niet over kunnen beschikken. 

Dit dient uiteraard geenszins als een vrijbrief te worden opge-
vat om het bestaande procesrecht maar naar behoefte op te rek-
ken. De rechtsbescherming van het individu vereist dat de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen en dat 
de samenleving ervan moet kunnen blijven uitgaan dat 
opsporingsmethodes binnen de wet blijven. Aan de orde is wel 
de vraag in hoeverre het strafprocesrecht en de daaruit afgeleide 
opsporingsmethoden en toegestane bewijsvoering volgens de 
normale wetgevende procedures dient te worden aangepast aan 
de stand van de techniek van vandaag. 

Bedrijven hebben ook dikwijls een drempelvrees om justitie in 
te schakelen die ook verband houdt met het strafprocesrecht en 
opsporingsmethoden: het is dilcwijls praktischer en sneller voor 
het bedrijf om eigen maatregelen te nemen. Bovendien heeft 
men een natuurlijke aarzeling justitie in te schalcelen bij ver-
meende criminaliteit. Ten dele is dit terug te voeren op het zo-
juist vermelde achterlopen van het strafprocesrecht, doch veel-
eer blijkt het tevens ingegeven door de angst dat een bedrijf het 
heft dan aan justitie uit handen geeft. Dit is een maatschappelijk 
betreurenswaardige ontwikkeling, maar het is voorshands niet 
duidelijk hoe dit kan worden opgelost. Een bekend terrein 
waarop deze problematiek aan de orde is, is de computercrimi-
naliteit. Hierover zijn overigens wel initiatieven genomen door 
het ministerie van Justitie en het bedrijfsleven samen, om te 
trachten daadwerkelijk medewerking tussen bedrijfsleven en jus-
titie te bevorderen. 

Achterlopend strafprocesrecht en verkilling van een geIndivi-
dualiseerde samenleving met teruglopende sociale controle heb-
ben sterk bijgedragen aan een algemeen gevoelen van onveilig-
heid. Maar dit niet alleen. Ook het vertrouwen van de burgers in 
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de rechtsorde en meer in het algemeen, in de hechtheid van de 
samenleving is erdoor ondermijnd. Men twijfelt hoe langer hoe 
meer aan de zin van de vorming en instandhouding van gemeen-
schappelijke waarden en normen, waardoor een samenleving 
zich bijeengehouden weet. Immers, wetten kunnen wel aange-
ven wat verboden is, maar de publieke moraal definieert juist wat 
voor een goed functioneren van de samenleving door de diverse 
participanten behoort te geschieden. Aantasting van de moraal 
en de sociale controle daarop is een gevaarlijke ontwikkeling, 
omdat hier het functioneren van de gehele samenleving en van 
de rechtsstaat mee gemoeid is. Men lijkt zich hier immers betrek-
kelijk gemaldcelijk en straffeloos aan te kunnen onttreklcen, wan-
neer het in eigen belang wat minder goed uitkomt. 

Uiteraard zijn hier ook andere factoren van niet geringe in-
vloed op, zoals de deconfessionalisering, de politieke ontzuiling, 
de nog steeds voortschrijdende individualisering en de interna-
tionalisering van de samenleving welke alle noodzaken tot herij-
king van tot voor betrekkelijk kort min of meer algemeen gel-
dende waarden en normen. Het zou in het kader van deze 
inleiding te ver voeren hier in extenso op in te gaan. 

Bedrigsleven en misdaadpreventie 

28 

Met de oprichting, enige jaren geleden, van het Nationaal Plat-
form Criminaliteitsbeheersing is een duidelijk signaal gegeven, 
dat de overheid alleen niet bij machte is de tendentie van afne-
mend norm- en waardenbesef te keren en de criminaliteit in af-
doende mate aan te pakken, laat staan deze te voorkomen. leder-
een en alle groeperingen in de samenleving moeten daarvoor 
worden ingeschalceld, ook het beroeps- en bedrijfsleven. 

Het Nationaal Platform heeft dit laatste langs twee wegen ge-
daan. In de eerste plaats door het bedrijfsleven aan te zetten zelf 
de nodige maatregelen te nemen en met de politie samen te wer-
ken om de veiligheid te verhogen en zo diefstal, geweldpleging 
en vernielingen zoveel mogelijk te voorkomen. En daarnaast 
door alien in het beroeps- en bedrijfsleven ervan te doordringen 
dat zij door hun optreden en gedrag een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren om criminaliteit tegen te gaan en de publieke 
moraal op een niveau te houden dat vereist is om de sarnenle-
ving en de rechtsstaat te kunnen laten functioneren. 
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De inmiddels verzelfstandigde dochter van het Nationaal Plat-
form, de Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie heeft 
zich op dit laatste toegelegd. Het is haar bedoeling dat in onder-
nemingen en bedrijfstakken discussie op gang wordt gebracht 
die moet leiden tot grotere bewustwording, tot het treffen van 
voorzieningen en maatregelen en tot opstelling van codes in on-
dernemingen en bedrijfstakken, die als richtsnoer moeten die-
nen voor optreden en gedrag in het bedrijf. 

Ik acht het terecht en ook van groot belang dat het Nationaal 
Platform het beroeps- en bedrijfsleven op zijn verantwoordelijk-
heden heeft aangesproken. Nagenoeg iedereen heeft in wat voor 
hoedanigheid dan ook met ondernemingen en commerciele 
dienstverlening te maken, hetzij als actief lid van de beroepsbe-
volking, of als consument, leverancier, kapitaalverschaffer of an-
derszins. Het bedrijfsleven maalct een belangrijk onderdeel uit 
van en staat midden in de maatschappij. Het optreden en gedrag 
van ondernemingen en van alien die daarin wericzaam zijn, zijn 
daardoor een publieke zaak, worden door velen beoordeeld, heb-
ben voorbeeldwerking ten goede zowel als ten kwade en zijn dus 
van invloed op de publieke moraal. 

Dit geldt zelfs in persoonlijke zin voor met name diegenen die 
in ondernemingen met de leiding zijn belast en voor een belang-
rijk deel het gezicht van de onderneming zowel naar binnen als 
naar buiten toe bepalen. Hun opvattingen en optreden spelen 
zich af in een glazen kast, waarbij de grenzen tussen hun zakelijk 
en priveleven niet scherp zijn getroldcen. Dit is niet wezenlijk ver-
schillend voor politieke gezagdragers en bestuurders van grote 
ondernemingen. Hieraan wordt gelukkig in de meeste Neder-
landse ondernemingen veel aandacht besteed. In landen ten zui-
den van ons, waar foute praktijken thans hoe langer hoe meer 
publiekelijk aan de kaak worden gesteld, zal dit zonder enige 
twijfel tot reactie leiden. Daarbij doet overigens een nieuw, be-
denkelijk fenomeen opgeld, en wel dat rechterlijke instanties 
soms van de publiciteit gebruik lijken te maken. 

Maar terug naar het bedrijfsleven. Tussen onderneming en 
maatschappij bestaat een sterke wisselwerking. Het is niet zo dat 
in fabrieken, werkplaatsen en kantoren, als in ivoren torens, be-
leid en gedrag worden ontwildceld en bepaald, dat van invloed is 
op de wereld daarbuiten. Leidinggevenden en medewerkers zijn 
ook en in de eerste plaats burgers, behoren tot een familie, heb-
ben scholing en educatie ondergaan, zijn lid van een kerkgenoot- 



Het gedreg bepeak de code 30 

schap of hangen, al dan niet in groter verband een bepaalde le-
vensovertuiging aan en hebben politieke opvattingen. En deze 
geestelijke bagage nemen zij mee naar hun werk. Ondernemin-
gen zijn daar afhankelijk van en hun beleid wordt daardoor mede 
bepaald. 

Anderzijds bestaat in de maatschappij op grond van dezelfde 
factoren, een zeer breed scala van zich steeds verder ontwikke-
lende opvattingen en inzichten over wat done en not done is. On-
dernemingen zijn daar evenzeer afhankelijk van. Zij moeten en 
willen daar ook rekening mee houden, omdat zij het in wezen in 
hun eigen belang noodzakelijk achten als bonafide en betrouw-
baar over te komen. In tal van situaties wordt door ondernemin-
gen actie ondernomen, worden bepaalde activiteiten geinitieerd, 
anders ingericht of juist stilgezet om geen andere reden dan dat 
het brede publiek of segmenten daaruit, waarmee het bedrijf te 
maicen heeft en een vertrouwensrelatie onderhoudt - consumen-
ten, aandeelhouders, leveranciers, overheden en politiek - daar 
op de een af andere manier dringend om vraagt of daar een dui-
delijke opvatting over heeft. Geen onderneming kan het zich ver-
oorloven op gespannen voet met de samenleving te staan. 

Enige voorbeelden kunnen dit wellicht verduidelijken. Zorg-
vuldige behandeling van het milieu is een breed gedragen maat-
schappelijk vereiste. Voor een belangrijk gedeelte heeft dit vorm 
gekregen in wetgeving. Desondanks zijn ondernemingen en be-
drifistakken ertoe overgegaan om in het kader van het Nationaal 
Milieubeleidsplan op vrijwillige basis met de overheid tot verder-
gaande, controleerbare afspraken te komen, hoewel hier grote, 
concurrentiebeInvloedende investeringen mee zijn gemoeid. De 
consument is in den regel niet eens op de hoogte van de wette-
lijke vereisten, maar stelt zijn eigen verwachtingspatroon. 
Meestal is dit kritischer dan de wettelijke grenzen en dat wordt 
voor een bedrijf derhalve een gegeven. Een duidelijk voorbeeld 
hiervan is de ontwikkeling van wasmiddelen die eerder door de 
consument gedreven zijn dan door wettelijke vereisten. 

Het prive beleggen in aandelen door de leiding van een onder-
neming is niet bij wet verboden, zolang men binnen de bepalin-
gen van de Wet op de Voorwetenschap blijft. Niettemin is enige 
tijd geleden een hooggeplaatst bestuurslid van een vooraan-
staande Nederlandse bank, die gedurende een zekere periode in 
het verleden prive had belegd in aandelen, afgetreden omdat hij 
van oordeel was dat hij hiermee de indruk gewekt had te hebben 
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gehandeld met voorkennis - hetgeen toen niet bij wet was verbo-
den - en daardoor het aanzien van de bank is diskrediet zou kun-
nen hebben gebracht. De codes die men thans als bestuurder 
dient te onderschrijven voor prive beleggingen gaan zo ver, dat 
men schriftelijk verklaart ook de schijn te vermijden zich per-
soonlijk te bevoordelen. In veel gevallen leidt dit ertoe dat de be-
trokkenen zich geheel van beinvloeding van hun eigen beleggin-
gen onthouden. 

Met name van ondernemingen in de chemische industrie en in 
het personen- en goederenvervoer wordt verwacht dat zij aan 
veiligheid groot gewicht geven en daarvoor uiterst zorgvuldige 
procedures hanteren. Ms alleen maar de indruk zou ontstaan dat 
zij daarin onvoldoende investeren en met veiligheid minder se-
rieus zouden omgaan, lopen zij het ernstige risico zichzelf grote 
schade te berolckenen. 

Gedragscodes 
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Op tal van momenten vindt een belangenafweging plaats en 
wordt zorgvuldig nagegaan niet alleen hoe bestaande wetgeving 
moet worden toegepast, maar ook op welke wijze en in welke 
mate rekening kan worden gehouden met maatschappelijke op-
vattingen. Dat hierbij ook morele overwegingen een meer of 
minder expliciete rol spelen mag wel worden aangenomen. Het 
zijn immers mensen die deze belangenafweging maken. Voor het 
bedrijf als zodanig geldt op de eerste plaats dat het zijn economi-
sche functie in de samenleving op een maatschappelijk geaccep-
teerde wijze verder kah ontwikkelen. Maar binnen een bedrijf is 
het van het grootste belang dat er daarenboven een groeps-
moraal bestaat. Zelden is deze expliciet gecodificeerd, maar de 
actuele discussie over de 'bedrijfscultuur' heeft hier alles mee te 
maken. Het is de zorg van bijna alle Raden van Bestuur dat er een 
duidelijke cultuur binnen de onderneming leeft die een voor-
spelbaar verwachtingspatroon creeert terzalce van hoe men be-
hoort te handelen binnen de onderneming, maar ook hoe de on-
derneming naar buiten dient te treden. Een bedrijfscultuur laat 
zich niet eenvoudig in een code vangen. De woorden zijn ook 
niet echt belangrijk. Wel het proces van en de discussie over de 
wezenlijke waarden van de onderneming. 

De Stichting Beroepsmoraal heeft in haar adviezen om crimi-
naliteit te voorkomen veel accent gegeven aan de opstelling van 
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zulke gedragscodes per ondememing of bedrijfstalc. Schriftelijke 
codes lijken de laatste jaren een gewild artikel te zijn. Het be-
drijfsleven wordt geconfronteerd met velerlei wensen op dit ge-
bied: codes op het gebied van gelijke behandeling van mannen 
en wouwen, om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, 
om werving en selectie eerlijk te laten verlopen, om de privacy 
van personen te waarborgen, om het gebruik van alcohol en 
drugs in ondernemingen te beheersen en om medische keurin-
gen in ondernemingen naar behoren te laten verrichten. 

Zeker in wat grotere organisaties zijn regels en afspraken in 
schriftelijke vorm onontbeerlijk. Dat verschaft duidelijlcheid en 
een zeker houvast. Maar de tendentie om concreet gedrag op 
velerlei terrein aan gedetailleerde regels te binden is niet erg 
vruchtbaar, soms zelfs contra-produktief en niet zonder risico. 
Het kan starheid en verantwoordelijkheid ontwijkend gedrag in 
de hand werken. 

Veel belangrijker acht ik het dat ondernemingen het dyna-
misch vermogen ontwilckelen om te blijven onderzoeken op 
welke wijze zij inhoud moeten geven aan de vertrouwensrelatie 
met de maatschappij waar zij middenin staan en onderdeel van 
uitmaken en hoe zij, met dat doel, komen tot een gemeenschap-
pelijk normen- en waardenpatroon voor alien die in de onderne-
ming werlczaam zijn. Afhankelijk van de activiteit van de onder-
neming zullen daarbij accentverschillen kunnen voorkomen. 
leder in de onderneming die deelneemt aan zo'n proces en dat is 
bepaald niet beperkt tot de top van of de leidinggevende posities 
in het bedrijf — zal hieruit kunnen concluderen hoe hij of zij zijn 
of haar optreden en gedrag moet inrichten. Dat ter ondersteu-
ning hiervan sommige uitgangspunten schriftelijk worden vast-
gelegd lijkt mij geen enkel bezwaar, maar deze moeten geen doel 
op zich worden. Wat hier gesteld wordt voor binnen een onder-
neming, geldt in nog belangrijkere mate voor codes per bedrijfs-
talc. Belangrijker en groter in aantal zijn de ongeschreven codes, 
de conclusies die men in eigen verantwoordelijkheid trekt voor 
de uitoefening van zijn functie. Zo bepaalt naar mijn mening, het 
gedrag de code en niet zozeer de code het gedrag. 

lk zou hier nog een paar aantekeningen aan toe willen voegen. 
Zoals hierboven al aangegeven wordt er in de samenleving niet 
uniform gedacht over gemeenschappelijke normen en waarden. 
Integendeel, er bestaat een breed scala van zich steeds verder 
ontwikIcelende opvattingen en inzichten over wat done en not 
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done is. Dit heeft tot gevolg dat een onderneming nooit gevrij-
waard is van kritiek, hoe goed ze haar beleid ook tracht in te rich-
ten. Naar mijn mening moeten ondernemingen zich hierdoor 
niet laten ontmoedigen, maar er voor blijven zorgen dat zij goede 
argumenten hebben om hun beleid te kunnen verdedigen. 

In de tweede plaats voegt de voortschrijdende internationali-
satie van bedrijven een dimensie toe aan dit probleem. Zij krij-
gen in het buitenland te maken met andere gedragsnormen en 
dus ook met andere verwachtingen van hun optreden. Dit kan 
hen voor lastige vragen plaatsen zoals bij voorbeeld: individuele 
levenshouding, belastingmoraliteit, speciale fees die in bepaalde 
landen normaal zijn maar in Nederland niet. Naarmate multina-
tionale ondernemingen van Nederlandse afkomst zich verder in 
het buitenland expanderen, worden de oorspronkelijke 
Nederlands-georienteerde gedragspatronen blootgesteld aan 
invloeden van buitenaf; gedragspatronen in andere landen zijn 
niet noodzakelijkerwijze beter of slechter dan die van het land 
van het hoofdkantoor. Ze zijn anders. Men zal de moed moeten 
hebben om te trachten als bedrijf met een internationale verant-
woordelijkheid een interne bedrijfscultuur te ontwikkelen waarin 
mensen van verschillende nationaliteiten zich thuis voelen, die 
een zekere voorspelbaarheid van het gedrag binnen de onderne-
ming tot stand brengen, maar tevens een voorspelbaarheid voor 
de consumenten of die nu in Europa, Japan of Amerika verkeren. 
Voor de hedendaagse Nederlandse multinationals is het een 
steeds grotere uitdaging om de samenleving hier te lande eraan 
te wennen dat wij wel in het buitenland onze boterham kunnen 
verdienen maar niet - al dan niet met het opgestoken vingertje - 
onze moraal kunnen opleggen. 

Ongeschreven gedragscodes, laat staan schriftelijk vastgelegde 
codes hebben geen zin indien zij niet door controle en audits 
worden opgevolgd en er geen consequenties worden genomen. 
Ms bij voorbeeld, zoals dat in een groter bedrijf het geval is, de 
regel bestaat dat men zich reeds ontslagen weet, indien men po-
gingen in het werk stelt tot omkoping van de overheid, moet ook 
inderdaad ontslag volgen wanneer een dergelijke overtreding 
begaan wordt. Medelijden met 's mans of vrouw's positie is dan 
niet alleen misplaatst, maar is schadelijk voor het bedrijf en allen 
die daarin werken. 

Ms het een employe verboden is te speculeren, moeten maat-
regelen worden getroffen als dat bemerkt wordt, ook wanneer 
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zijn werkgever daar (groot) geldelijk voordeel van gehad heeft. 
Deze problematiek speelt ook in het bijzonder op het gebied van 
mededinging (anti-trust) en op het gebied van milieu. Ook hier is 
het feitelijke gedrag van het bedrijf bepalend. De codes zijn 
slechts woorden, maar verlenen hun kracht aan een consequente 
uitvoering. 

Het bedrijfs- en beroepsleven kan in belangrijke mate bijdra-
gen aan de instandhouding van de publieke moraal. Onderne-
mingen kunnen dit doen door er, in puur eigen belang, voortdu-
rend bedacht op te zijn dat zij onderdeel uitmaken van de 
maatschappij en bereid zijn hun optreden en gedrag zo in te 
richten, dat in de samenleving het vertrouwen bestaat dat de al-
daar bestaande opvattingen over gemeenschappelijke waarden 
en normen worden gerespecteerd. Geschreven gedragscodes 
kunnen daarbij een zeker hulpmiddel zijn, als ze maar geen doel 
op zich worden en niet te gedetailleerd zijn. Belangrijker vind ik 
dat men zich in ondernemingen blijft bezinnen op datgene wat 
in relatie tot de doelstelling van het bedrijf en tot de samenle-
ving, als gemeenschappelijke waarde en norm gezien en uit-
gedragen moet worden door alien die daarin werken. Want het 
gedrag bepaalt de code en niet andersom. 
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Binnen ondernemingen, branche-organisaties, (semi-)overheids-
organisaties en beroepsgroepen is sprake van een kentering in 
het denken ten aanzien van ethische codes. Was een code oor-
spronkelijk jets waar vooral Nederlandse ondernemingen met 
dochters in de Verenigde Staten en hier gevestigde dochteronder-
nemingen van Amerikaanse bedrijven over beschikten, momen-
teel hebben ook een aantal puur Nederlandse ondernemingen 
zo'n code of wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling ervan. Het 
boeiende van met name de recent binnen Nederlandse organisa-
ties ontwikkelde codes is dat ze duidelijk afwijken van de in de VS 
gebruikelijke codes. Het lijkt er op dat sprake is van een specifiek 
Nederlandse of Wellicht zelfs Europese invulling van het idee 
code. Er wordt in de typische Nederlandse codes veel sterker de 
nadruk gelegd op het proces om tot een morele code te komen 
clan op het hebben van een mooie brochure) 

Een belangrijke impuls om codes op te stellen komt van het 
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. De door dit plat-
form in het leven geroepen Stuurgroep Beroepsmoraal en 
Misdaadbestrijding moest nagaan op welke wijze binnen bedrij-
ven, overheidsorganisaties en vrije beroepen aandacht geschon-
ken kan worden aan het voorkomen van criminaliteit. Misdaad-
preventie is mogelijk door allerlei repressieve maatregelen te 
nemen: grote sloten op de helcken, meer bewalcing of bij voor-
beeld meer controle. Deze stuurgroep heeft echter vooral aan-
dacht geschonken aan de wijze waarop binnen organisaties ten 
gevolge van een slonzig verantwoordelijIcheidsbesef een klimaat 
tot ontwilckeling kan komen waarin criminaliteit welig kan tie-
ren. Er is sprake van een glijdende schaal. Achteloosheid en laak-
baar handelen kan makkelijk afglijden tot crimineel handelen. 
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Criminaliteit moet daarom ook bij de wortels aangepalct worden 
door het morele verval te voorkomen. De stuurgroep beveelt in 
haar advies gedragscodes aan als een geeigend instrument om 
dit te bereiken. 

Morele codes binnen organisaties 

Een morele code poogt de morele weerbaarheid van een organi-
satie te vergroten. Met 'morele weerbaarheid' van een organisatie 
bedoelen we de mate waarin de organisatie weerstand kan bie-
den tegen factoren die een neerwaartse druk uitoefenen op het 
morele gehalte van de organisatie. He morele gehalte van een 
organisatie is de mate waarin die organisatie zich er voor inzet 
om gestalte te geven aan haar verantwoordelijkheden ten op-
zichte van haar stakeholders, dat wit zeggen alle partijen die op 
de een of andere wijze door het functioneren van de organisatie 
beInvloed worden en die veelal het functioneren van die organi-
satie beInvloeden of kunnen banvioeden. Factoren die een neer-
waartse druk kunnen betekenen zijn bij voorbeeld de 
concurrentiedruk en verschillende complexiteitsvergrotende fac-
toren. Deze factoren kunnen er toe leiden dat werknemers ge-
neigd zijn te kiezen voor korte termijn succes en veronachtza-
ming van de organisatieverplichtingen. 

Omdat een medewerker mede de organisatie representeert, 
betekent een afkeurende of instemmende beoordeling van zijn 
handelen tegelijk een indirecte beoordeling van die organisatie. 
Het handelen van de medewerkers wordt immers in belangrijke 
mate via de cultuur en structuur van de organisatie gestuurd. Het 
is de verantwoordelijkheid van een organisatie haar medewer-
kers voldoende uit te rusten zodat zij ook daadwerkelijk gestalte 
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kunnen geven aan de verantwoordelijkheid die ze mede voor de 
organisatie dragen. Ethiek moet daarom georganiseerd worden 
om zo de morele weerbaarheid te vergroten. Dit vraagt van orga-
nisaties te doordenken op welke wijze door de organisatiestruc-
tuur en -cultuur onverantwoordelijk gedrag ontmoedigd en ver-
antwoordelijk gedrag gestimuleerd kan worden. Deze invalshoek 
op het management van een organisatie duiden wij aan met de 
term 'ethiekmanagemene. Daarbij denken we dan niet in de eer-
ste plaats aan een taak die door een persoon vervuld wordt. Het 
gaat om een functie die door eenieder gerealiseerd moet worden, 
die op de een of andere wijze de organisatie representeert, dat 
wil zeggen voor en namens de organisatie handelt. 

Binnen iedere organisatie zijn in de loop van haar bestaan ma-
nieren van doen ontwilckeld. Er zijn intern, maar ook ten op-
zichte van partijen buiten de organisatie, gebruiken gegroeid hoe 
met elkaar om te gaan. Op grond van deze gebruiken ontstaan 
verwachtingen naar elkaar. Zulke processen kunnen zeer snel tot 
stand komen. Deze manier van doen, de feitelijke code van een 
organisatie, geeft aan wat men binnen de organisatie als al dan 
niet geoorloofd of verantwoord ervaart. Wat beschouwt men als 
acceptabel? Wat is min of meer verplicht? En wat ervaart men als 
not done? Een voorbeeld. Een docent die de eerste keer vijf minu-
ten te laat op het college verschijnt geeft indirect het signaal af 
dat op tijd komen niet noodzakelijk is. Sterker nog: studenten 
zullen dit te laat komen opvatten als een negatieve waardering 
van de docent voor het te geven onderwijs. Er is tegelijk een ver-
wachting gecreeerd. De kans dat de docent de volgende keer op 
tijd kan beginnen is vrijwel uitgesloten. 

Bij een morele code hebben we het niet, althans filet in eerste 
plaats, over een op schrift gestelde code. Het gaat met name om 
de binnen een organisatie ontwikkelde gebruiken, .de regelmaat 
in het gedrag van mensen die samen een organisatie vormen. 
Aan deze regelmaat in het gedrag herken je de organisatie. De 
code, de binnen de organisatie ontwikkelde manier van doen, 
vind je niet in een brochure. Om de feitelijke code te achterhalen 
moet als het ware het gedrag van mensen 'gelezen' worden. De 
morele code van een organisatie is het moreel relevante gedeelte 
van de organisatiecode. Zo behoren ldedingsvoorschriften tot de 
organisatiecode, maar zijn deze moreel gezien dikwijls niet inte-
ressant. 



Justitiele verkenningen, Irg. 21, nr. 4, 1995 

Een organisatie ontwiklcelt bepaalde omgangsvormen die gebi-
gend zijn voor deze organisatie. Dit wordt ten dele door het doel 
en de wijze van functioneren van de organisatie bepaald. Een 
bank wordt geconfronteerd met andere dilemma's dan een zie-
kenhuis. Bijgevolg zijn ook andere normen tot ontwiklceling ge-
komen. De voormalige directeur van het Amerikaanse Bell-
Company, Barnard, begreep al in 1938 dat impliciete morele 
codes tussen organisaties verschillen. De manier waarop ver-
schillende bedrijven omgaan met het ontvangen van geschenken 
en giften is daarvan een voorbeeld. Sommige organisaties stellen 
een maximumbedrag van vijftig of honderd gulden per werkne-
mer, per leverancier en per jaar. Andere organisaties stellen een 
nulgrens en sturen al hetgeen ontvangen wordt terug naar de 
verzender. Er zijn ook organisaties die geen strikte grens stellen 
maar haar medewerkers verbieden geschenken aan te nemen die 
de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van het bedrijf aantas-
ten. Enkele bedrijven verloten periodiek onder de medewerkers 
de ontvangen relatiegeschenken of sturen het door naar een cha-
ritatieve instelling. Bij eon concern geldt dat iedere werknemer 
net zo veel mag aannemen als dat hij binnen 24 uur kan verorbe-
ren. Ten slotte zijn er bedrijven waarbij de medewerkers alles 
mogen aannemen en zelf mogen houden en is het soms zelfs de 
gewoonte dat leveranciers pas mogen meedingen nadat er al het 
een en ander ontvangen is. 

Morele codes verschillen niet alleen tussen organisaties, maar 
ook binnen organisaties kunnen afdelingen soms heel andere 
manieren van doen ontwikkeld hebben. Zo zal er bij de afdeling 
verkoop anders gedacht worden over relatiegeschenken dan bin-
nen de produktie-afdeling. 

Herzien van bestaande organisatiecodes 

38 

De bestaande impliciete code kan om een aantal redenen niet 
toereikend en soms zelf problematisch worden. Een drietal aan-
leidingen willen wij noemen die tot het nadenken over de feite-
lijke code kunnen leiden. Ten eerste kunnen de bestaande nor-
men en waarden tekort schieten om als leidraad te fungeren bij 
de morele vraagstukken waar medewerkers mee geconfronteerd 
worden. Ten gevolge van de veranderende omstandigheden 
waarin een organisatie zich bevindt doen zich nieuwe situaties 
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voor waar de gangbare normen onvoldoende op toegesneden 
zijn. 

Een tweede aanleiding om de impliciete organisatiecode onder 
de loep te nemen wordt gevormd door tegenstrijdigheden of in-
consistenties in de manieren van doen binnen de organisatie. Zo 
kan er een heel stringent beleid zijn ten aanzien van het ontvan-
gen van geschenken terwijl verkopers binnen dit zelfde bedrijf 
peperdure geschenken aan zakenrelaties aanbieden om zo de 
verkoopactiviteiten te ondersteunen. Zulke inconsistenties kun-
nen tussen de verschillende impliciete codes binnen de organi-
satie bestaan. Het is echter ook mogelijk dat z'n code bijt met 
structurele mechanismen binnen de organisatie. De code als ge-
wenst gedrag wordt niet gerealiseerd omdat er in de organisatie 
krachten werkzaam zijn die het realiseren van de code onmoge-
lijk maken. Een stringent beleid ten aanzien van het geven van 
geschenken wordt ondergraven door een zeer agressief 
beloningssysteem waarbij medewerkers onder druk worden ge-
zet om kosten wat kost zoveel mogelijk orders binnen te halen en 
zo hun jaarlijkse inkomen zeker te stellen. 

Een derde aanleiding om na te denken over de impliciete 
organisatiecode wordt gevormd door externe of interne kritiek. 
Van externe kritiek is sprake wanneer codes afwijken van de 
samenlevingsnormen. Zo geldt de algemeen geaccepteerde 
norm orn de waarheid te spreken slechts in beperkte mate in een 
verkoopsituatie. In een relatie van verkoper-koper verwacht men 
van de verkoper ook niet dat deze de koper op alle mogelijke na-
delen van het te verkopen produlct wijst. Wanneer binnen een 
samenwerkingsverband normen en waarden ontwildceld zijn 
waar externe partijen zich echter niet in kunnen inleven en die 
men buiten de organisatie ook als niet acceptabel ervaart, zal dat 
tot kritiek leiden wat veelal interne discussie tot gevolg heeft. We 
spreken over interne kritiek wanneer een of enkele personen be-
paalde praktijken aan de orde stellen omdat ze die niet meer in 
overeenstemming kunnen brengen met het eigen geweten. 

Wanneer geconstateerd wordt dat de feitelijke morele code 
overdenking behoeft, kan een project gestart worden waarmee 
getracht wordt de bestaande code te expliciteren, te verscherpen, 
te verfijnen, hiaten in de code op te vullen en, waar de context 
andere signalen uitzendt, deze te veranderen. Het is daarbij niet 
noodzakelijk dat deze code als resultaat van zo'n proces ook op 
papier gezet wordt en in een brochure uitgegeven wordt. Er zijn 
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ook andere manieren om zo'n bijgestelde en verder ontwildcelde 
code te implementeren. 

Soms is het wenselijk om wel te streven naar een zwart op wit 
geformuleerde code. Met name in grote organisaties met ver-
schillende divisies of afdelingen, maar ook voor organisaties die 
met zeer veel stakeholders te maken hebben, heeft dit waarde. 
Len zwart op wit geformuleerde code vervult met name een aan-
tal communicatieve functies. Intern vergroot een code het be-
wustzijn ten aanzien van de morele aspecten van de werkzaam-
heden (orienterende functie), verschaft het duidelijkheid ten 
aanzien van de verantwoordelijkheden (expliciterende functie), 
stelt het een minimum aantal verwachtingen die voor iedereen 
gelden (committerende functie) en creeert het checks and balan-
ces doordat medewerkers onderling elkaar kunnen aanspreken 
op de naleving van de code (intern corrigerende functie). Extern 
vergroot de code de herkenbaarheid van de onderneming (on-
derscheidende functie), vergroot zij het vertrouwen van de stake-
holders voor participatie in de onderneming (legitimerende func-
tie) en creeert zij checks and balances doordat stakeholders de 
onderneming op naleving van de code kunnen wijzen (extern 
corrigerende functie). 

Twaalf problemen en dilemma's bij het ontwikkelen van 
een code 

Snelheid versus procesgerichtheid 

40 

Tijdens het expliciteren, bijstellen en ontwikkelen van een mo-
rele organisatiecode doen zich meerdere lastige vraagstukken 
voor die een doordachte afweging vereisen. Deze vragen betref-
fen het proces dat doorlopen moet worden om tot zo'n expliciete 
code te komen, de inhoud van de code en de implementatie er-
van. Hierna beschrijven we twaalf van dat soort 'Gordiaanse kno-
pen: 

Het is zeer verleidelijk om een organisatiecode vanachter het bu-
reau door een of enkele personen op een achternamiddag te la-
ten schrijven. Het resultaat is dan immers direct zichtbaar, be-
spaart een hoop gediscussieer en scheefgegroeide praktijken 
kunnen meteen aangepakt worden. Het gevaar is echter groot dat 
het resultaat niet gedragen wordt door de medewerkers. 
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Verscheidenheid versus eenheid 

41 

Wanneer louter gekozen wordt voor snelheid ziet men wel een 
aantal zaken over het hoofd. Allereerst is het maar de vraag of 
deze ene persoon exact weet welke concrete problemen er in de 
uithoeken van de organisatie spelen en welke intu'ities er reeds 
ontwildceld zijn om deze problemen op een verantwoorde wijze 
het hoofd te bieden. In de tweede plaats is het resultaat van de 
werkzaamheden altijd slechts een persoonlijk schrijven van een 
of enkele medewerkers. Zelfs als zo'n solo-actie exact dezelfde 
regels zou opleveren als een proces waarbij alle medewerkers 
betrokken zouden zijn dan nog is sprake van een verschillend 
resultaat. In het eerste geval gaat het om een persoonlijke optiek 
op de organisatie, in het tweede geval gaat het om een 
organisatiecode, dat wil zeggen een gezamenlijk inzicht dat het 
resultaat vormt van een overleg. Ten derde is het te kortzichtig te 
denken dat louter het op schrift stellen en versturen van een 
code naar iedere medewerker garant staat voor een vergroting 
van de morele weerbaarheid. Het zich eigen maken van de code 
door de medewerkers is een randvoorwaarde voor de internalise-
ring van de code in het gedrag. 

Aan de andere kant mag een keuze voor een organisatiebrede 
bespreking niet leiden tot een eindeloze consultatie van en dis-
cussie met de medewerkers zonder dat er voortgang wordt ge-
boekt. Snelheid bij het expliciteren en zonodig ontwikkelen van 
een code is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de vorderin-
gen van het traject voor de medewerkers zichtbaar blijven. Wan-
neer de niedewerkers geen vorderingen ervaren zal de aandacht 
voor het traject verslappen. Daarnaast geldt ook dat de middelen 
(onder andere tijd, geld en arbeidskrachten) voor het traject al-
tijd beperkt zijn. 

Een tweede, zeer fundamentele vraag, is in hoeverre de neuzen 
binnen de organisatie dezelfde kant op moeten staan. Aan de ene 
kant is iedere medewerker een representant van de organisatie 
en dient het beeld dat de omgeving van de organisatie heeft (als 
optelsom van de individuele handelingen) coherent en consis-
tent te zijn. Er ontstaat een verbroldceld beeld indien een kantoor 
van een bank ten aanzien van de acceptatie van zwart geld een 
ander beleid volgt dan de andere kantoren van die bank. Ook zal 
het bij de buitenwacht bevreemding wekken wanneer een mede- 
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werker van een uitzendbureau bepaald soort discriminerende 
eisen van werkgevers wel honoreert terwip andere medewerkers 
van hetzelfde uitzendbureau dergelijke verzoeken geheel nege-
ren. Aan de andere kant mag dit niet doorslaan naar de opvatting 
dat medewerkers net als robots volledig te programmeren zijn 
zonder ruimte te bieden voor eigen inzichten en opvattingen. 
Een te grote nadruk op eenheid beloont conformisme en bestraft 
non-conformisme en leidt op den duur tot een vastgeroeste or-
ganisatie die niet openstaat voor Icritische geluiden van binnen 
en buiten de organisatie. Daarnaast maakt een te ver doorge-
voerd conformisme inbreuk op individuele verantwoordelijkheid 
van de medewerkers. De te ontwikkelen organisatie-ethiek moet 
voldoende ruimte laten voor het individuele normbesef. 

Negatief versus positief 

Bij het ontwikkelen van een code kan men kiezen voor een nega-
tieve formulering van de principes waar de organisatie voor 
staat. Dan wordt geexpliciteerd wat werknemers absoluut niet 
behoren te doen wanneer ze voor de organisatie handelen. Daar-
naast kan men kiezen voor een positieve formulering van de 
principes. Dan wordt helder gemaakt welke keuzes de organisa-
tie maakt. Waar staat zij voor en wat beoogt ze te bereiken. Een 
dergelijke code vormt een leidraad voor de werknemers wat juist 
wel gedaan moet worden. Negatieve formuleringen hebben als 
bezwaar dat zij al snel door de medewerkers als bedreigend wor-
den gepercipieerd. Daarnaast vertellen negatieve formuleringen 
nog niet water dan wel gedaan moet worden. Positieve formule-
ringen hebben daarentegen als nadeel dat de naleving minder 
controleerbaar is. Immers, uit hetgeen men wel moet doen volgt 
nog niet automatisch wat men dan niet mag doen. Aileen het-
geen niet gedaan mag worden en toch gedaan wordt, biedt in de 
regel de mogelijkheid om sancties te stellen. 

Formele gedragsregels versus achterliggende overwegingen 
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Het voordeel van regels is dat zij controleerbaar zijn en helder 
uiteenzetten wat men moet doen wanneer er fundarnentele be-
langen op het spel staan. Regels garanderen de hiervoor ge-
noemde conformiteit en eenduidigheid. In sommige gevallen is 
zulke conformiteit noodzakelijk. Met name wanneer spralce is 
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van verantwoordelijkheid van de organisatie waarbij zeer grote 
belangen (veiligheid, gezondheid, enzovoort) van de stakeholders 
in het geding zijn moet van de organisatie een strakke en heldere 
lijn geeist worden. Voorts is eenduidigheid een vereiste wanneer 
er sancties aan het overtreden van de code verbonden zijn. 

Het nadeel van regels (en daarbij het voordeel van overwegin-
gen) is dat niet alle handelingen in regels te vatten zijn. Iedere 
regel biedt in de concrete praktijk de mogelijkheid om deze regel 
te ontwijken. Er ontstaat altijd een grijs gebied. Het stellen van 
een maximumbedrag van bij voorbeeld vijftig gulden voor het 
aannemen van geschenken kan er toe leiden dat relatiegeschen-
ken gesplitst worden in meerdere cadeaus van f 49,95. Het des-
ondanks toch proberen om tot een sluitend regel-systeem te ko-
men leidt tot een soort handboek-soldaat, een wetboek van 
regels wat zeer verstarrend werkt. Zo zou je de regel over relatie-
geschenken kunnen aanscherpen door toe te voegen dat per jaar 
per leverancier maximaal een cadeau van maximaal f 50,- aange-
nomen mag worden. Ook dan ontstaat weer een nieuw grijs ge-
bied. Een ander nadeel van een keuze voor een code in de vorm 
van een set gedragsvoorschriften is dat makkelijk gedacht zal 
worden dat alles waar geen voorschrift over opgenomen is auto-
matisch ook goed is. Het fundamentele probleem bij deze visie 
op een organisatiecode is dat ze werlcnemers monddood maakt 
en hen ontslaat van hun eigen verantwoordelijkheid. 

Conformeren aan versus verandering van morele intuaies 

43 

Een lastig en tegelijk ook zeer fundamenteel vraagstuk betreft het 
descriptieve dan wel normatieve karakter van de code. Moet be-
schreven worden hoe men feitelijk het handelen verantwoordt of 
moet een code een ideaal beschrijven, iets dat niet gerealiseerd 
wordt maar door de medewerkers nagestreefd moet worden. Ui-
teraard moet een code zoveel mogelijk aansluiten bij de concrete 
vraagstukken die medewerkers op de werlcvloer tot in de uithoe-
ken van de organisatie ervaren. De mensen die regelmatig met 
bepaalde concrete vraagstuldcen omspringen hebben veelal een 
aantal morele intuIties naar aanleiding van die vraagstukken ont-
wikkeld. Meestal weten medewerkers haarfijn wat al dan niet ac-
ceptabel is en wat er al dan niet veranderd moet worden. Een 
code is echter niet alleen een optelsom van normen die feitelijk 
gehanteerd worden. Op sommige punten zijn de gehanteerde 
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normen inconsistent en is het nodig de intuities aan te scherpen 
en zelfs bij te stellen. Het is echter ook niet acceptabel om op een 
bevoogdende wijze de medewerkers de les te leren en een streep 
te zetten door hun eigen morele intutties. Daarnaast speelt de 
vraag wie er beslist in welke richting en in welke mate de intutties 
verbeterd moeten worden. Wie heeft het recht te bepalen wat 
goed is voor de organisatie en haar stakeholders? 

Ambitieuze idea len versus realisme 

Wanneer de code de organisatie een ideaal voorhoudt kan dat 
om hoogdravende idealen gaan dan wel een realiseerbaar doel 
betreffen. Het formuleren van idealen richt de bilk op de toe-
komst en motiveert het personeel om zich in te zetten voor deze 
idealen. Staan deze idealen echter te ver van de dagelijkse reali-
teit af dan verliezen de idealen hun motiverende en stimulerende 
werking. Een te idealistische code kan er toe leiden dat de code 
als een samenraapsel van loze beloftes en voorwendsels wordt 
gezien waarbij de schone schijn slechts bedriegt. Len code moet 
niet te ver op de praktijk vooruitlopen. Dat neemt niet weg dat de 
code niet bij wijze van spreken ieder lcwartaal herschreven moet 
worden. Bij een code die te veel gebonden is aan de dagelijkse 
praktijk zal dit laatste het geval zijn. 

Gedetailleerd versus beknopt 

Aan de ene kant wil men ervan verzekerd zijn dat de boodschap 
die de code bevat duidelijk overkomt en dat de code voor de me-
dewerkers een leidraad vormt hoe te handelen bij de morele 
vraagstukken waar ze mee geconfronteerd worden. Dat stelt de 
eis aan een code dat deze zo gedetailleerd mogelijk uitgewerkt is. 
Aan de andere kant moet een code wel weer handzaam en han-
teerbaar zijn zonder te vervallen in 'mitsen en maren'. 

Concreet versus algemeen 

Wanneer de code concrete uitspraken omvat, zoals geen relatie-
geschenken aan nemen van meer dan f50,-, betekent de code 
een zeer pralctische leidraad voor de beschreven situaties. Hoe 
concreter de code is, des te groter de kans echter is, dat mede-
werkers zich alleen op de genoemde concrete voorvallen gaan 

44 
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richten. Het besef dat de concrete voorvallen slechts verbijzon-
deringen zijn van algemene principes verdwijnt dan uit het zicht. 
Algemene formuleringen als `wij streven de grootst mogelijke 
integriteit na' bieden echter weer te weinig houvast voor de me-
dewerkers. 

Interne versus externe gerichtheid 

Een andere keuze die gemaakt moet worden is of de code de in-
terne verantwoordelijkheden van de werknemers ten opzichte 
van de organisatie en tussen de werknemers onderling beschrijft 
en/of dat de code de externe verantwoordelijkheden van de or-
ganisatie ten opzichte van de stakeholders beschrijft. Een bedrijf 
dat alleen de interne verantwoordelijkheden definieert loopt het 
risico dat deze verantwoordelijkheden in het luchtledige komen 
te hangen. De interne verantwoordelijkheden zijn immers gro-
tendeels ontleend aan de externe verantwoordelijkheden. Een 
beschrijving van alleen de externe verantwoordelijkheden laat de 
werknemer te veel in het ongewisse hoe deze externe verant-
woordelijkheden vertaald kunnen worden naar de eigen werksi-
tuatie. Toch bestaan er in Nederland codes die hetzij geheel in-
tern of geheel extern gericht zijn. 

Vrijblijvende versus dwingende naleving 

Eenmaal opgeschreven regels en/of overwegingen leiden tot de 
vraag hoe de naleving verzekerd kan worden. Aan de ene kant zal 
men willen, en dikwijls ook kunnen, vertrouwen op de integriteit 
van de medewerkers. Toch is het zeer legitiem om een vinger aan 
de pols te houden om scheefgegroeide pralctijken zo snel moge-
lijk te ontdekken. Van onethisch gedrag dat niet gecorrigeerd 
wordt gaat een krachtig en ongewenst signaal uit. Aan de andere 
kant moet dit er niet toe leiden dat iedere handeling door de lei-
dinggevende gecontroleerd wordt. Een te fanatieke controle zal 
door de werknemers worden ervaren als wantrouwen. De code 
wordt dan ervaren als een instrument om de werknemers in het 
gareel te houden en niet als een uitdrukking van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
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Collectieve versus individuele verantwoordelijkheid 

Aangezien het onmogelijk, maar ook onwenselijk is de controle 
op de naleving van de code in formele procedures te vatten, zal 
in belangrijke mate vertrouwd moeten worden op sociale con-
trole. Dit is een correctie-mechanisme waarbij werlcnemers el-
kaar aanspreken op laakbaar gedrag. Deze sociale controle is ge-
stoeld op het feit dat medewerkers als collectief en in 
samenwerking met elkaar gestalte geven aan de organisatie-
verantwoordelipcheid. Iemand die trots is op zijn organisatie wil 
de zekerheid hebben dat collega's op andere plaatsen in de orga-
nisatie de lastige morele problemen waar ze mee geconfronteerd 
worden op een verantwoorde wijze oplossen. En andersom geldt 
dat men zich door de collega's gesteund wil weten over de wijze 
waarop de eigen morele problemen aangepakt worden. Deze be-
trokkenheid mag echter niet uitmonden in een uit de hand gelo-
pen pottekijkerij waarbij iedereen elkaar beloert, bespiedt en be-
spioneert om na te gaan of alles wat men doet wel door de beugel 
kan. Het gedeelde verantwoordelijkheidsbesef mag niet ontaar-
den in een verlammend wantrouwen. 

Generaal pardon versus blijvende verantwoordelijkheid 
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Een code zal, zeker wanneer sprake is van een ontwikkeling van 
of zelfs correctie van de bestaande morele intulties, een nieuw 
begin inluiden. Oude manieren van doen die nu in de code wor-
den verboden, mogen niet langer meer als referentiepunt dienen 
ter rechtvaardiging van het gedrag. 'Waarom zou ik nu opeens 
eerlijk tegen mijn ldanten zijn indien mijn baas nog nooit de 
waarheid heeft gesproken?' is een begrijpelijke maar geen accep-
tabele redenering. Iedereen behoort zich aan de code te houden, 
ongeacht het eigen verleden of het vroegere of huidige gedrag 
van collega's. Toch mag dit er niet toe leiden dat alle wan-
pralctijken uit het verleden met de mantel der liefde worden be-
dekt. Men kan nog steeds aangesproken worden op onoorbaar 
gedrag uit de periode voordat de code geexpliciteerd en aange-
scherpt werd. 
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Ethiekmanagement: een handreiking voor keuzes 

Om een doordachte afweging te maken met betreldcing tot de 
hierboven besproken problemen en dilemma's is het zaak te ex-
pliciteren wat men met een code beoogt en welke uitgangspun-
ten men kiest ten aanzien van het organiseren van ethiek in be-
drijven en organisaties. Hieronder formuleren we een achttal 
uitgangspunten voor ethiekmanagement en geven we aan welke 
rot een code hierbij kan vervullen. Voordat een ethiek- of 
integriteitsprogramma binnen een organisatie ontwikkeld wordt, 
moet binnen de organisatie helderheid ontstaan welke visie op 
ethiekrnanagement gehuldigd wordt. Wanneer er sprake is van 
een binnen de organisatie gedragen visie kan er een gemaldcelij-
kere keuze Worden gemaakt ten aanzien van de hiervoor gefor-
muleerde dilemma's. 

Het ontwikkelen van vertrouwen 
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Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen van de ethiek 
van een organisatie is dat de organisatie vertrouwen moet heb-
ben in haar medewerkers en dit ook moet uitstralen. De mede-
werkers moeten weten dat ze het vertrouwen van de organisatie 
genieten. 

Veel te vaak wordt de aandacht bij ethiekmanagement gericht 
op de spreekwoordelijke rotte appels in de mand. Het is begrijpe-
lijk dat hier in eerste instantie naar gekeken wordt. Juist een over-
duidelijke .afwijking van wat verantwoord is vormt veelal de aan-
leiding om aandacht te besteden aan het morele gehalte van de 
organisatie. Een groot ongeluk, een interne diefstal, een 
omkoop-schandaal, vaagheid ten aanzien van nevenwerkzaam-
heden en andere vormen van verstrengeling van belangen ma-
ken het voor de directie duidelijk dat er lets aan de organisatie-
ethiek' gedaan moet worden. Natuurlijk moet hard aan die rotte 
pleldcen gewerkt worden. Soms vergt dat zelfs rigoureuze maatre-
gelen. Er moet echter voor gewaakt worden dat dit niet ten koste 
gaat van alles wat goed gaat in de organisatie, de spreelcwoorde-
lijke goede appels. Een rotte appel wit nog niet zeggen data! het 
fruit aangedaan is. Wanneer men vanwege een of enkele inciden-
ten alle werknemers als potentiele criminelen behandelt, worden 
tegelijk op een impliciete wijze verwachtingen ten aanzien van 
de werknemers geformuleerd: de werknemers worden niet ge- 
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zien als mensen die in staat zijn verantwoordelijkheid voor de 
organisatie te dragen. Wanneer werlcnemers op zo'n manier naar 
hun eigen functioneren kijken zal de schade aan het morele be-
sef in de organisatie enorm zijn. Een mogelijk gevolg van dit ne-
gatieve zelfbeeld is dat werknemers gaan handelen naar dit im-
pliciete verwachtingspatroon. Hier is zeker de uitspraak What 
you expect, is what you get van toepassing. 

Ethiekmanagement beoogt juist een helpende hand te bieden. 
In normale omstandigheden, dat wil zeggen in een 'gezonde' or-
ganisatie, heeft het overgrote deel van het werlcnemersbestand 
oprechte intenties. Ethielcmanagement moet met name gericht 
zijn op die medewerkers die graag verantwoord willen handelen 
en ook voor een goede organisatie willen werken. Het gaat er om 
een beroep te doen op de ontwikkelde morele intuties van de 
werknemers en hen te motiveren zich in te zetten voor het goed 
functioneren van de organisatie. Medewerkers willen graag met 
trots over de eigen organisatie kunnen spreken. 

Het ontwilckelen van een organisatie-ethiek, jets dat kan uit-
monden in een al dan niet expliciete organisatie code, moet ook 
ervaren worden als iets dat in het wederzijds belang van de werk-
nemers is en van de organisatie als geheel is. Een moreel klimaat 
waarbinnen men elkaar onderling kan vertrouwen en respecte-
ren is ook in het belang van de werIcnemers (Kaptein, 1994). 1m-
mers, het werken voor een organisatie waar sprake is van een 
zekere harmonie heeft een veel grotere aantreldcingslcracht dan 
een organisatie waar medewerkers elkaar een hak pogen te zet-
ten. Het gaat bovendien niet alleen over de plichten maar ook om 
de rechten van de betroklcenen. Wederzijds belang houdt voorts 
in dat een code de individuele verantwoordelijkheden niet 
verengt of bedreigt maar juist verruimt. 

Het onderkennen van het belang van de werknemers wil niet 
zeggen dat dit het uiteindelijke motief voor ethiekmanagement 
moet vormen. Ethiek in de organisatie moet aangepakt worden 
omdat men graag voor een goede organisatie wil werken. Ethiek 
moet omdat men vindt dat het moet! Dat dat ook voordelig is, is 
een aantreklcelijk neveneffect. Het uitgangspunt moet dus de 
zorg voor de goede 'appels' zijn, waarbij aandacht voor het pluk-
ken zelf, het verzamelen in de mand en de opslag (de 
organisatiecontext dus) onmiskenbaar groot is (zie hierna). 
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Voorkomen is beter dan genezen 

Vereist maatwerk 

Gezindheid en steun top 
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Een tweede uitgangspunt is dat preventie beter is dan repressie 
en anticiperen beter is dan reageren. Eenmaal scheefgegroeide 
praktijken vergen veel meer tijd om te herstellen dan het treffen 
van voorzorgsmaatregelen. Het repareren van het dak kun je be-
ter doen wanneer de zon nog schijnt. Ondanks de afwezigheid 
van nijpende problemen kan het daarom toch gerechtvaardigd 
zijn energie te stoppen in het ontwikkelen van een code. Een-
maal in de greep van het 'Icwade' kan het proces van afglijden 
zeer snel gaan. Een typerend (en ook triest) voorbeeld was een 
ambtenaar die verantwoordelijk was voor het verstrelcken van 
bouwvergunningen. Omdat het plaatselijke bordeel uitbreidings-
plannen had, werd de betreffende ambtenaar uitgenodigd voor 
een werkbezoek. Echter na een in- en ontspannend bezoek van 
de ambtenaar aan het bordeel was er voor hem geen weg meer 
terug. Iedere aanvraag voor een vergunning werd sindsdien 
goedgekeurd. Of de ambtenaar het wilde of niet, afwijzing van 
een aanvraag zou, aldus de bordeelhouder, resulteren in een tele-
foontje naar de vrouw van de ambtenaar. Corruptio unius, gene-
ratio alteruis (de ene corruptie genereert de andere corruptie) is 
helaas maar al te vaak waar. 

Geen enkele organisatie is hetzelfde. Iedere organisatie heeft een 
eigen verleden, een eigen omgeving, een eigen morele problema-
tiek en bijgevolg een eigen specifieke code. Dit betekent dat er 
niet een modelcode voor alle organisaties ontwildceld kan wor-
den. Een ethische bedrijfscode is daarom ook niet te koop of kan 
even door een externe consultant 'gemaakt' worden. 

Voor een effectief traject is de steun van de top onmisbaar. Het 
voorbeeld dat het management geeft, is van cruciaal belang voor 
het ontwikkelen van het morele klimaat. De morele toonzetting 
begint bij de top. Medewerkers zijn snel geneigd de normen en 
waarden van het hoger kader te reflecteren. Een manager die 
grote betroldcenheid toont voor ethiek en dit ook praktiseert, 
creeert een positieve ethische toonzetting binnen zijn afdeling. 
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Goed voorbeeld doet goed volgen. Maar ook: slecht voorbeeld 
doet slecht volgen. Een werlcnemer die ziet dat zijn baas te hoge 
onkosten declareert zal zelf in de verleiding komen dit ook te 
doen wanneer het in belangrijke mate tot zijn voordeel strekt. Dit 
gebeurt zelfs als er in een expliciete code aandacht aan wordt 
geschonken. De rol van voorbeeldwerking voor een organisatie-
cultuur werkt vele malen sterker dan welke op papier gestelde 
regel of ambitie ook. 

Ten tweede wordt laakbaar gedrag van medewerkers vaak ver-
oorzaakt doordat een leidinggevende, al dan niet bewust, ambi-
valent is in de eisen die gesteld worden aan de ondergeschikten. 
Een opdracht als 'Zorg dat we die order binnen lcrijgen. Het 
maalct me niet uit hoe!' lijkt een vrijbrief, ja zelfs een opdracht tot 
immoreel en zelfs illegaal handelen in te houden. Soms handelen 
werknemers laalcbaar omdat dit hen expliciet door de leiding-
gevenden opgedragen wordt. 

Meer proces- dan produktgericht 
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Bij het organiseren van ethiek gaat het niet zozeer om hetgeen op 
papier komt te staan. Len goed geschreven code kan de werkne-
mers aanspreken op hun verantwoordelijkheden. In veel situaties 
is zo'n expliciete code ook noodzakelijk. Met name in grote orga-
nisaties met meerdere betrekkelijk zelfstandig opererende divi-
sies of werkmaatschappijen is zo'n document vaak een must. 
Ook is het niet afdoende am enkele medewerkers naar een cur-
sus 'integriteit' of 'ethiek' te sturen. Ethiek-management beoogt 
de morele weerbaarheid van de organisatie te vergroten. Len ex-
pliciete code en bij voorbeeld ethiek-cursussen kunnen in som-
mige gevallen een geschikt instrument hiervoor zijn. 

Ethiek-management moet er op gericht zijn een organisatie-
breed proces op gang te brengen, waarbij het bestaande normbe-
sef geexpliciteerd en zo nodig ontwikkeld wordt: a code is not-

hing, coding is everything. Bij ethiek-management gaat het vooral 
om de sociaal-dynamische kant van organiseren. Ze moet daarbij 
met name gericht zijn op het scheppen van voorwaarden waar-
binnen een organisatiebrede discussie plaats kan vinden. 
Organisatiebreed impliceert hier dat de werknemers de ruimte 
krijgen am hun dilemma's te verwoorden en hun intuties ten 
aanzien van de oplossingen te formuleren en aan de orde te stel-
len. Uit een organisatiebrede bespreking kunnen gezamenlijke 
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inzichten ontstaan. In eerste instantie zal dat gericht zijn op het 
begrijpen van elkaars problemen en het inzicht krijgen in de vi-
sies die de verschillende collega's huldigen. Daaruit zal al snel 
een nieuw inzicht groeien dat door de betroldcenen als een verrij-
king ervaren zal worden. Centraal staat dus het proces van code-
ren door de medewerkers zelf in plaats van dat de medewerkers 
gecodeerd worden. 

Geen nieuw begin 

Het ontwikkelen van een code levert veelal geen echte breuk op 
met het verleden. Meestal gaat het om een verbetering van het-
geen onbewust en soms weinig ontwikkeld al bestaat. Een reactie • 
als 'Maar dit weten we al, de code bevat helemaal niks nieuws' is 
dan ook niet verwonderlijk, maar een teken dat de code aansluit 
bij de reeds aanwezige intuIties. Ethiekmanagement is daarom 
vooral een lcwestie van achtergrond management. Ze is er op ge-
richt de reeds in de organisatie aanwezige impliciete normatieve 
kaders door voorzichtige sturing en interventies beter te laten 
functioneren en waar nodig voorwaarden te scheppen voor ver-
betering. Een goede code sluit immers aan op de concrete 
dilemma's die medewerkers van de onderneming in hun werk 
ervaren. Veelal zijn hier ook al intuIties ontwiklceld hoe hier op 
een verantwoorde wijze mee omgesprongen moet worden. 
Dankzij het proces waarbij een code ontwikkeld wordt komen 
die dilemma's organisatiebreed aan de orde en zal er begrip ont-
staan voor de geeigende aanpalc die men in de betreffende afde-
ling of divisie zelf veelal we! ziet. Bij het aanpaldcen van deze 
dilemma's weet men bij het betreffende organisatie-onderdeel 
dat men kan rekenen op de steun van de gehele organisatie. Ook 
weet men van elkaar waar men zich voor inzet. Wanneer duide-
lijk is dat het bij het tot stand brengen van een code niet om jets 
totaal nieuws gaat, maar om een ontwikkeling van hetgeen (on-
bewust en in de kiem) aanwezig is, past het bescheidenheid te 
betonen. Het tot stand brengen van een code betekent geen radi-
caal nieuwe koers, geen breuk met het verleden, die met veel 
bombarie gepresenteerd wordt. 



Justftlele verkennIngen, jrg. 21, nr. 4, 1995 

Integraal 

Never-ending 

tEtvoering traject 
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Maar al te gauw worth er gedacht dat een ontwiklcelde en expli-
ciet geformuleerde code garant staat voor een succesvolle veran-
dering van de organisatie. De ontwiklcelde manieren van doen 
moeten echter gethstitutionaliseerd, verankerd worden in de cul-
tuur en structuur van de organisatie We organisatiecontext waar 
eerder naar is verwezen). Zo moeten de sollicitatieprocedures, 
belonings- en sanctioneringsmechanismen en de inkoop-, 
besluitvormings- en klachtenprocedures kritisch onder de loep 
worden genomen. Naast een code valt er qua instrumenten te 
denken aan een ethische commissie of vertrouwenspersoon, 
training of cursus in ethiek, publikaties in het bedrijfsblad enzo-
voort. Het ontwikkelen van de moraal kan geen hobby van een 
paar enkelingen zijn. De aandacht hiervoor moet organisatie-
breed uitgedragen worden. Eenieder moet gestimuleerd worden 
de eigen situatie te doordenken, de code die ontwildceld is vanuit 
die optiek tegen het licht te houden en consequenties te trekken 
uit de code. Men moet elkaar er ook op aanspreken en zo moge-
lijk steunen. 

De zorg van ethiek is een doorgaand en steeds weer terugkerend 
proces, immers de omstandigheden in en buiten de organisatie 
veranderen voortdurend. Ten aanzien van het traject geldt: the 
job is never done. Een ontwildcelde en geformuleerde code moet 
voortdurend in de nieuwe omstandigheden getoetst worden. 

Ter illustratie van de wijze waarop de bovengenoemde kenmer-
ken vertaald kunnen worden naar de pralctijk, wordt hierna een 
overzicht gegeven van een integriteits-traject dat we bij de N.V. 
Luchthaven Schiphol (NVLS) hebben begeleid. 2  De NVLS exploi-
teert de luchthavens bij Amsterdam, Rotterdam en Lelystad. Op 
het grootste vliegveld van deze drie, Amsterdam, vinden jaarlijks 

2 De resultaten van het traject Schiphol waren zeker niet tot stand gekomen zonder de 
inzet van het platform Bedrifisbeveiliging dat ander enthousiaste en inspirerende 

leiding stood van J. Verdonk alsmede de werkzaamheden van stageair A. Bosnian. 
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tweehonderdduizend vluchtbewegingen plaats. Bij de N.V. lucht-
haven zijn vijftienhonderd mensen in loondienst. Op de totale 
luchthaven werken ongeveer vijfendertigduizend mensen. 

Aanleiding tot de start van het integriteitsproject in de zomer 
van 1993 vormt een viertal aanwijsbare ontwildcelingen: 
- Binnen het bedrijf groeit het besef dat haar publieke karakter 
een continue verantwoording impliceert van de handel en wan-
del binnen en door het bedrijf. De president-directeur van de 
luchthaven, H. Smits, verwoordt dit als volgt in het 
ondernemingstijdschrift Raakpunten: `Wij zijn een nationale 
luchthaven en dat betekent een beetje het bezit te zijn van alle 
Nederlanders. Dat stelt hoge eisen aan onze bedrijfsvoering en 
aan ons gedrag. Alles wat we als Schiphol doen, wordt op een 
goudschaaltje gewogen en extra kritisch bekeken. In het glazen 
huis waarin wij leven acht ik het daarom van groot belang dat 
ons gedrag onberispelijk is en de toets der lcritiek kan doorstaan.' 
- De luchthaven streeft ernaar de beste (dus niet noodzalcelijk de 
grootste) mainport van Europa te worden en te blijven. Uitbrei-
ding van de luchthaven met een vijfde baan wordt daarbij als 
noodzakelijk ervaren. Uitgaande van het verwachte aantal 
vluchtbewegingen betekent dit alternatief het Ideinste beslag op 
het milieu. Dat een toename in het aantal vluchtbewegingen een 
extra beslag legt op het milieu wordt niet ontkend. Om de beste 
mainport te zijn moet Schiphol daarom niet alleen de beste voor-
zieningen bieden. Het is bovendien essentieel dat zij betrouw-
baar is. Betrouwbaar zijn betekent dat de stakeholders op grond 
van goede argumenten overtuigd zijn dat Schiphol hun belang 
(stake) respecteert. Schiphol streeft er naar bij te dragen aan de 
Nederlandse economie door een goede infrastructuur voor de 
toekomst zeker te stellen. Daarnaast moet het milieu-belang ge-
respecteerd worden en moet er oog zijn voor de belangen van 
omwonenden. Stakeholders moeten er op kunnen vertrouwen 
dat de NVLS op een integere wijze de belangen van de verschil-
lende stakeholders in haar beslissingen verdisconteert. Een 
ondernemingscode dient de intentie van de luchthaven vast te 
leggen. 
- Om op een effectieve en efficiente wijze als onderneming te 
functioneren, heeft er in de jaren tachtig een grootscheepse reor-
ganisatie plaats gevonden. Schiphol is daarbij omgevormd van 
een ambtelijke organisatie naar een commercieel bedrijf. Een 
van de negatieve gevolgen daarvan is dat er binnen het bedrijf 
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een eilanden-cultuur ontstaan is waarbij de samenwerldng tus-
sen de bedrijfseenheden te wensen over laat. Herorientatie op de 
gezamenlijke doelstelling moet er toe bijdragen dat de samen-
werking tussen de verschillende afdelingen verbetert. 
— Er is sprake van een te grote mate van slordigheid en nocha-
lance bij het eigen personeel. Zo dreigt de verzekering waarbij de 
NVLS is aangesloten om de luchthaven onverzekerbaar te verkla-
ren. De schade aan bedrijfsauto's is onacceptabel hoog. Aileen al 
het roekeloos rijgedrag kost de NVLS jaarlijks miljoenen aan 
schade. Daarnaast lijkt het onderscheid tussen mijn en dijn deels 
verwaterd te zijn en wordt er voor een niet onaanzienlijk bedrag 
aan bedrijfseigendommen voor prive doeleinden gebruikt. 

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het project waarin het 
formuleren van een expliciete ondernemingscode centraal stond. 
Het traject heeft uit de volgende stappen bestaan: 

Gezindheid en steun top 
Aan de directie wordt goedkeuring van en onvoorwaardelijke 
steun voor het project gevraagd. Voor ons als externe begeleiders 
van het traject wordt al snel duidelijk dat het traject geen 
window-dressing is maar dat er oprechte intenties zijn om de 
morele weerbaarheid van de organisatie te vergroten. 

Platform 
Het initiatief om het ethiek project te starten ontstaat binnen het 
'bedrijfsbeveiligings-overleg', een platform waarin verschillende 
afdelingen vertegenwoordigd zijn en waar in een brede zin ge-
dacht wordt over de beveiliging van de luchthaven. Deze mede-
werkers nemen op basis van persoonlijke interesse en op per-
soonlijke titel deel. Ze vertegenwoordigen niet een achterban. 
Dat neemt niet weg dat de verschillende gezichtspunten dankzij 
de goede spreiding verzekerd is. Dit overleg wordt tijdelijk omge-
doopt tot begeleidingscommissie van he ethiek-project. Ruim 
een jaar vormt het ethiek-project het hoofdonderwerp van de 
agenda. Dit platform vervult ten aanzien van het ethiek-project 
vijf verschillende rollen. Het fungeert als: 
— Bewaker: het platform houdt de algemene begeleiding van het 
project in handen en vormt daarmee de zichtbare drager van het 
project binnen de organisatie. Het zijn niet de Erasmus-
onderzoekers die het project uitvoeren. De rol van ons is beperkt 
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tot het aandragen van de 'instrumenten' en het ondersteunen bij 
de uitvoering. Het is de begeleidingscommissie die naar binnen 
en buiten toe het project presenteert; 
- Toetssteen: binnen het platform worden alle stappen uitvoerig 
besproken om zo organisatiebrede steun te verzekeren en de 
kans van slagen te optimaliseren. Hoe lcijkt men vanuit de ver-
schillende achtergronden tegen de te nemen stappen aan?; 
- Klankbord: het platform functioneert tevens als Idankbord 
waarbij de signalen vanuit de organisatie zichtbaar en bespreek-
baar worden. De leden van het platform kennen de organisatie 
van haver tot gort en hebben door hun talrijke voelhoorns de 
juiste feeling met de organisatie; 
- Panel: binnen het platform worden de morele dilemma's be-
discussieerd en knelpunten getraceerd (zie hieronder bij 
'Ontwikkelingintulties'); 
- Ambassadeur: ten slotte zijn de leden van het platform de ver-
talers en uitdragers van het project naar hun achterban toe en 
vormen zij het aanspreekpunt voor vragen over de uiteindelijke 
code. 

Analyse bestaande intufties 
Om de bestaande impliciete code in kaart te brengen worden de 
volgende onderzoeken verricht: 
- Het verzamelen van (potentiele) problemen en dilemma's. Dit 
gebeurt middels de organisatie van auditsessies waaraan mede-
werkers uit alle hoeken van de organisatie meedoen. Tijdens 
deze sessies wordt onder andere het ethiekspel Open kaartge-
speeld. Dit spel omvat een aantal cases met een grote variteit aan 
probleemstructuren, die globaal genomen alle mogelijke 
dilemma's waarmee medewerkers binnen ondernemingen ge-
confronteerd worden dekken. Veelal roepen deze casussen tij-
dens het spel herkenning op: iets dergelijks doet zich ook bij ons 
voor. De medewerkers worden uitgenodigd deze aha-erlebnissen 
op te schrijven. Deze casussen vormen de basis van een verdere 
analyse. 
- Het verzamelen van reeds geschreven regels, richtlijnen en uit-
spraken. Dit onderzoek wordt gedaan door allerlei documenten, 
brochures, ondernemingsbladen, notulen, jaarverslagen na te 
pluizen wat er precies geschreven staat over de individuele en 
collectieve verantwoordelijkheden van de luchthaven. 
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— Het verzamelen van niet (afdoende) gerealiseerde gerechtvaar-
digde verwachtingen van de stakeholders. Dit omvat een her-
nieuwde analyse van een imago-onderzoek onder alle stakehol-
ders. 
— Het identificeren van de kwetsbare pleldcen in de organisatie. 
Dit wordt onderzocht door vijftig medewerkers uitvoerig te inter-
viewen. Via een stralc georganiseerde vragenlijst worden alle mo-
gelijke dilemma-structuren doorgelopen. Dit vormt een check op 
de dilemma-analyse. Zijn alle dilemma's wel boven tafel geko-
men. Ook dragen deze interviews bij aan inzicht in de dilemma's. 
Wat zijn de factoren in de organisatie die een oplossing van de 
dilemma's bemoeilijken? 

On twikkeling intulties 
De meest typerende dilemma's zoals die via de auditsessies ge-
formuleerd worden, worden via het ondernemingsblad aan alle 
werknemers voorgelegd. De medewerkers worden daarbij uitge-
nodigd te reageren. Een van de volgende uitgaven wordt, tegelijk 
met de nieuwe casus, een bloemlezing gepubliceerd van de ver-
zamelde- reacties. Ook wordt geprobeerd de rol van de organisatie 
zichtbaar te maken. Hoe draagt de organisatie bij aan het ont-
staan en het al dan niet op een verantwoorde wijze oplossen van 
het dilemma. 

Parallel hieraan analyseert het platform alle verkregen 
dilemma's (55 in totaal). Een dilemma is altijd een lastige keuze. 
Veelal is het zelfs een keuze tussen twee kwaden. Wanneer een 
situatie als een serieus dilemma wordt ervaren, wordt impliciet 
aangegeven dater twee waarden in het geding zijn die strijden 
om voorrang. Kennelijk gaat het hier om waarden waarvan men 
vindt dat deze binnen Schiphol gerespecteerd dienen te worden. 
Via een discussieleidraad wordt het platform, die dan als 
discussiepanel fungeert, gevraagd na te gaan wat die waarden 
precies zijn? Voorts wordt via deze leidraad aan het panel ge-
vraagd te onderzoeken welke organisatorische maatregelen ge-
nomen kunnen worden om de dilemma's op te lossen? 

De analyses door het panel (in feite formuleert het panel een 
set met waarden en een hierarchie van deze waarden) plus de 
analyses van de bij stap drie verkregen informatie geven een 
beeld van de bestaande morele intnities, de tekortkomingen van 
deze intuIties en de mogelijke aanscherpingen. Op basis hiervan 
is de code binnen het platform geschreven. 
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Communicatie en implementatie code 
Maandelijks verschijnt er in het ondernemingsblad een verslag 
van de voortgang van het project. Nadat de code is geschreven is 
deze voorgelegd aan de directie en de ondernemingsraad. Na 
goedkeuring heeft de directeur in zijn nieuwjaarsrede in januari 
1994 de code bij het personeel geIntroduceerd. De verzending 
van de code vindt zeven maanden na de start van het project 
plaats. Daarnaast krijgt iedere externe relatie een exemplaar van 
de code met een begeleidend schrijven toegestuurd. 

Een belangrijk onderdeel van het implementatie-proces vormt 
een vijftal videofilms. Deze films zijn ontwikkeld rond een funda-
mentele Schiphol-waarde. Ze laten op een concrete manier en 
aan de hand van alledaagse voorbeelden zien op welke wijze 
deze waarden bedreigd kunnen worden. Deze films zijn gemaakt 
ten behoeve van het werkoverleg. Door de films te draaien en te 
bespreken wordt het mogelijk om zaken te bespreken die anders 
niet aan de orde komen. Het gaat hierbij dan vooral om die zaken 
die niet makkelijk bespreekbaar zijn binnen de onderneming. Bij 
voorbeeld: de kritiek van de buurtgenoten op je werkgever. Juist 
dit bespreekbaar maken van zaken die niet malckelijk binnen de 
onderneming bespreekbaar zijn is van grote waarde. Dankzij de 
bespreking van deze lastige situaties ontstaat inzicht hoe met die 
situaties om te springen, en voorts heeft men de ervaring dat de 
onderhavige problematiek bespreekbaar is in de organisatie. 
Juist de taboesfeer leidt er toe dat schizofrene situaties kunnen 
ontstaan. Deze besprekingen maken het mogelijk de eigen intu-
ities te toetsen aan de code. Voorts zijn een aantal posters ge-
maakt. Op een tot nadenken stemmende manier staan hierop 
uitspraken uit de code. Zodra er een nieuwe video ten behoeve 
van het werkoverleg het bedrijf in gaat worden de hierbij pas-
sende posters op iedere gang opgehangen. 

Integraal 
Uit de analyse van de kwetsbare plekken volgt een aantal aanbe-
velingen voor de wijze waarop de organisatiecontext moreel ge-
drag van werknemers kan stimuleren en hoe negatieve factoren 
verwijderd kunnen worden. Het werkoverleg krijgt een centrale 
plaats in het levend houden van de code. Morele vraagstukken 
waarmee medewerkers geconfronteerd worden, dienen daar als 
eerste besproken te worden. De leidinggevenden zijn voor deze 
taak door middel van voorlichting en training ook toegerust. In 
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de jaarlijkse individuele functioneringsgespreklcen zal de code 
met iedere medewerker besproken worden. 

Tevens zal bij sollicitatiegespreldcen de sollicitanten gevraagd 
worden of zij kunnen instemmen met de code en zal waar moge-
lijk bepaald worden of de sollicitanten passen binnen de kaders 
van de code. Voor zeer lastige of vertrouwelijke vraagstukken is er 
een vertrouwenspersoon als aanspreekpunt benoemd. 

Never-ending 
Als bewalcer van het continue proces blijft het platform onder 
leiding van de vertrouwenspersoon in functie. Om te bepalen 
wanneer nieuwe activiteiten ontwikkeld moeten worden, hebben 
we een morele thermometer ontwikkeld. Door middel van een 
beknopte enquete onder een a-selecte groep van medewerkers 
wordt de mate van openheid, individuele en gezamenlijke 
verantwoordelijkheidsbeleving en orientatie op de belangen van 
stakeholders gemeten. Periodiek wordt deze meting verricht 
waardoor positieve en/of negatieve ontwikkelingen vroegtijdig 
gesignaleerd kunnen worden en een uitspraalc kan worden ge-
daan over de effectiviteit van het ingezette proces. 

Overwegingen achter dilemma's 
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Tot welke code heeft het bovengenoemde traject voor de NVLS 
geleid en welke keuzes zijn daarmee inzake de twaalf problemen 
en dilemma's gemaakt? 

De code is gedrukt in een handzame en toegankelijke brochure 
van acht pagina's met aan daadwerkelijke tekst twee voile vellen 
A4-papier. De code, genaamd Samen spelen we open kaart, be-
staat uit drie delen: de missie van de luchthaven, de externe ver-
antwoordelijkheden van de onderneming richting de stakehol-
ders en de interne verantwoordelijkheden van de medewerkers 
ten opzichte van de onderneming. Zeven overkoepelende 
overwegingen/waarden staan centraal in de code: respect, open-
held en onafhankelijkheid voor de externe verantwoordelijlche-
den en loyaliteit, collegialiteit, zorgvuldigheid en geloofwaardig-
heid voor de interne verantwoordelijkheden. Deze overwegingen 
vragen van de medewerkers een inspanningsverplichting. Vervol-
gens worden in de code deze overwegingen apart uitgewerkt. 
ifierbij wordt steeds duidelijk gedefinieerd wat deze overwegin-
gen betekenen en waarom ze van belang zijn voor iedere NVLS- 
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er. Iedere overweging wordt daarbij voorzien van een of twee 
concrete voorbeelden. Zo staat er in de code dat het wenselijk is 
om zonder te morsen brandstof te tanken en zo mogelijk dub-
b elzijdig te kopieren.' 

De code bevat zowel zeer algemene principes als zeer concrete 
formuleringen voor het gewenste gedrag. De zeven algemene 
overwegingen bieden een duurzaam raamwerk voor de code, 
terwijl de voorbeelden moeiteloos aangepast kunnen worden 
aan de veranderende omstandigheden. De code wijst de lezer er 
duidelijk op dat het slechts om voorbeelden gaat en dat de over-
wegingen niet alleen te reduceren zijn tot de genoemde voor-
beelden. Aldus is een samenhangend geheel van missie, uit-
gangspunten, overwegingen, regels, definities, beweegredenen 
en voorbeelden ontstaan. 

De code is geen wetboek geworden, maar 'slechts' een richt-
snoer voor het handelen. De nadruk ligt in de code op het ge-
bruik van overwegingen. Mede hieraan ten grondslag ligt de op-
vatting dat goede mensen genoeg hebb en aan overwegingen en 
mensen met verkeerde intenties zelfs niet genoeg hebben aan 
regels. Wie kwaad wit bekeer je niet door middel van een code. 

De code bevat mede daarom en daardoor geen sancties. Wel 
wordt er een beroep gedaan op de sociale controle, verwoordt in 
onder andere de zinsnede collegialiteit wit echter ook zeggen: 
een collega die niet correct handelt daarop aanspreken.' Om dit 
mogelijk te maken stelt de code dat de ander ook open moet 
staan voor kritiek. De code wordt als een gezamenlijk bezit ge-
zien, een document dat door iedere medewerker (van hoog tot 
laag) gedragen moet worden. De code formuleert daarbij niet 
alleen de plichten maar ook de rechten van de werlcnemers. De 
positieve insteek leidt er toe dat de code geen uiting geeft van 
een wantrouwen in het personeel. Juist door het gezamenlijke 
eigenmaken van de overwegingen wordt er zorggedragen voor 
een betere onderneming, aldus de code. Het gaat daarbij in de 
code over het wederzijds voordeel van alle betrolckenen. Het we-
derzijdse belang spreekt onder andere uit de volgende passage: 
'Niemand stelt het op prijs om met verwaarloosd gereedschap te 
werken of in een vieze auto waar bijna geen brandstof in zit te 
moeten rijden. Daarom laat iedereen bedrijfsmiddelen na ge-
bruik achter zoals hij er zelf mee zou willen werken.' 

Het vertrouwen in het eigen personeel spreekt uit het feit dat in 
de code benadrukt wordt dat de code een hulpmiddel is en een 
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richtsnoer voor het handelen. De code is geen vervanger van de 
individuele intuffies, maar gaat juist uit van de persoonlijke in-
tuffies van de medewerkers. Hiermee hangt samen dat verschei-
denheid tot op zekere hoogte getolereerd en zelfs gestimuleerd 
wordt. Afwijkende meningen van collega's moeten gerespecteerd 
warden en niemand hoeft jets uit te voeren wat indruist tegen 
zijn of haar geweten. loch is eenheid en uniformiteit gewenst 
indien er fundamentele belangen op het spel staan. Zo wordt de 
regel geformuleerd dat gemaakte afspraken in alle gevallen nage-
komen moeten worden. 

De positieve invalshoek blijkt ook uit het felt dat slechts twee 
regels in negatieve zin zijn geformuleerd. Zo mogen medewer-
kers '... niet de eigen verantwoordelijkheid afschuiven op 
collega's! Een maal wordt een regel met een negatie gebruikt 
zonder een beroep op absolute geldigheid te malcen: 'Be-
drijfsmiddelen (zoals gereedschap, auto's, enzovoorn warden 
niet gebruikt voor privedoeleinden, tenzij de werkgever daar toe-
stemming voor geeft.' 

Alhoewel de code enige doelen formuleert die niet van van-
daag op morgen gerealiseerd kunnen worden, is de code toch 
een realistisch document. Zo leest men in de code dat niet alle 
belangen tegelijk kunnen worden gerealiseerd omdat niet alle 
belangen altijd gelijk zijn.' Zo stelt de code niet dat de milieuver-
vuiling tot nul wordt gereduceerd. Dat neemt niet weg dat ook de 
uiterste zorg voor het milieu betracht moet worden. Blijft men 
twijfelen ondanks de hulp van de code dan dient de medewerker 
de leidinggevende te raadplegen. 1Wee weten immers meer clan 
een. 

Voor het bepalen van de effectiviteit van het 'Schiphol'-traject 
is het nog te vroeg om een gefundeerd oordeel te geven. De eer-
ste signalen wijzen in de goede richting. De meeste medewerkers 
reageren enthousiast over de wijze waarop ethiek in het werko-
verleg gentroduceerd wordt. En ook in materiele zin zijn resulta-
ten merkbaar. In het eerste halffaar na de introductie van de code 
is de schade aan bedrijfsauto's veroorzaalct door medewerkers 
met een lcwart afgenomen. Het is de bedoeling om met behulp 
van de 'morale thermometer' medio 1995, wanneer alle geplande 
werkoverleg-bijeenkomsten hebben plaatsgevonden, een com-
pleter beeld te verkrijgen van de ontwikkeling die de organisatie 
heeft doorgemaalct. 



Bedrijfscodes 
Een verkenning onder de honderd grootste ondernemingen in 
Nederland 

drs. W.M.E.H. Beijers, mr. W. Huisman en mr. dr. E. Niemeijer *  
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De Stuurgroep Beroepsmoraal en Misdaadpreventie stelt zich ten 
doel de weerbaarheid en de bewustwording van het bedrijfsleven 
ten aanzien van criminaliteit en ander onethisch handelen te 
vergroten. Door de Stuurgroep en op het congres `Samen sterk 
tegen criminaliteit' wordt gewezen op de noodzaak voor organi-
saties tot het opstellen van gedragscodes en het treffen van an-
dere maatregelen en voorzieningen.' 'Samen sterk tegen crimi-
naliteit' roept wellicht een aangenaam gevoel van saamhorigheid 
op, maar ook vragen. Wie doen er mee? Wat doen we eigenlijk? 
Tegen welke criminaliteit zijn we samen sterk? Hoe sterk zijn we 
eigenlijk? 

In dit artikel gaan we nader in op de achtergronden en ken-
merken van bedrijfscodes en andere instrumenten voor zelfregu-
tering. Vervolgens willen we enig zicht op de pralctijk verschaffen 
door verslag te doen van een (telefonische) enquete en twee 
casestudies. 

In het bedrijfsleven bestaat een toenemende aandacht voor 
ethisch of maatschappelijk verantwoord handelen. Bedrijfscodes 
zijn daarvan een voorbeeld.' Sommige bedrijven geven een 
ethisch jaarverslag uit, waarin zij hun investeringsbeslissingen 
verantwoorden en aangeven hoe zij hebben bijgedragen aan de 
naleving van regels. Een ander voorbeeld is het Responsible Care-
project, opgezet door chemische concerns over de gehele wereld. 
Daarin wordt geprobeerd bedrijven aan te zetten tot het voortdu-
rend verbeteren van de lcwaliteit van gezondheid, milieu en vei-
ligheid en tot een beter beheer van chemische stoffen. Dergelijke 
initiatieven blijken wijdvertakt en veelvormig te zijn (Becchi-
manzi, 1993, p. 36). 

• De auteurs zijn respectievelijk universitair docent bij de vakgroep criminologie van de 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam en onderzoeker 

bij het WODC, onderzoeker in opleiding bij de vakgroep criminologie van de Vrije 

Universiteit in Amsterdam en universitair docent bij de vakgroep criminologie van de 

Vrije Universiteit in Amsterdam. 
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De overheid stimuleert dergelijke ontwikkelingen omdat het 
wordt beschouwd als ondersteuning van het criminaliteits-
preventiebeleid, waarin de eigen verantwoordelijkheid van be-
trokkenen centraal staat. Het idee dat de overheid alles alleen af 
zou kunnen, heeft vorm gekregen in een command en control-
beleid, dat inmiddels heeft geleid tot overregulering en gebrek-
kige handhaving. Fen appel op het zelfregulerende vermogen 
van maatschappelijke organisaties en verbanden wordt thans 
effectiever geacht (vergelijk Van Wetten, 1995, p. 1 ay.) Zelfregu-
lering wordt momenteel ondermeer gestimuleerd op het terrein 
van milieu, arbeid en veiligheid en ten aanzien van controle op 
financiele transacties. Instrumenten voor zelfregulering zijn 
ondermeer gedragscodes, convenanten, certificering, bedrijfs-
interne milieu-, arbo-, en/of lcwaliteits-zorgsystemen, environ-
mental en forensic auditing. 

De gedachte achter zelfregulering is dat regels het best worden 
nageleefd indien zij overeenkomen met de interne normen en 
omstandigheden van het sociale veld waarin ze feitelijk gelding 
zouden moeten hebben (Aubert, 1971; Moore, 1973). 3  Toegepast 
op organisaties betekent dit dat naleving van regels op de Lange 
termijn pas verzekerd is indien zij zijn geinternaliseerd en via een 
leerproces zijn veraftkerd in de cultuur van de te reguleren orga-
nisaties. The succes of law enforcement ultimately depends on 
its consistency with and reinforcement from other vectors, the 
organization's rules for advancement and reward, its customs, 
conventions and morals' (Stone, 1975, p. 67). De bewustwording 
van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties 	• 
en het betreklcen van ethische en juridische normen bij de be-
sluitvorming betekent daarom vaak niets meer of minder dan 
een verandering van de organisatiecultuur. 

1 Daartoe heed de Stuurgroep eon handreiking ontwikkeld Hoe wapen ik man 

organisatie tegen criminalileita die, samen met ander voodichtingsmateriaal, is 

gepresenteerd in eon handzaam koffertje. Eon doos vol oplossingen. Er zijn or ongeveer 

3500 van verspreid onder het Nederlandse bedridsleven. 

2 Eon bedrillscode is 'een verzameling van binnen de organisatie doordachte ethisch 

geinspireerde uitgangspunten, waarin gedragsregels warden geformuleerd voor 

werknemers en waarin de ondernemingsfilosofie en de verantwoordelijkheid worden 

omschreven ten opzichte van de groepen van belanghebbenden' (NCW, 1991, p. 19). 

3 Vergelijk oak de regeringsnota Itch( op wetgeving (Tweede Kamer, 1990-1991, 22008), 

waarin wordt aangedrongen op het zoeken naar aansluiting bij de 'in de samenleving 

gegroeide' normering. 



Bedrijiscodes 

Het normatieve potentieel van organisaties kan door bedrijven 
en handhavers worden gebruikt als een management-tool om 
zich teweer te stellen tegen criminaliteit. Cultuurverandering, 
het benadrukken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en de invoering van bedrijfscodes maken deel uit van een derge-
lijke strategie (Huisman, de Lange en Niemeijer, 1994, pp. 34-35). 

Aan zelfregulering en samenwerking tussen overheid en be-
drijfsleven ten behoeve van criminaliteitspreventie zijn zekere 
risico's verbonden. De kans bestaat dat het blijft bij een symboli-
sche activiteit, met de bedoeling om de schijn van cooperatie op 
te houden of om het imago van het bedrijf te verbeteren. 

In het volgende beschrijven we de resultaten van een inventa-
risatie van bedrijfscodes en andere instrumenten ter voorkoming 
van crimineel of ander onethisch gedrag binnen of door organi-
saties. Het betreft een telefonische enquete bij de honderd groot-
ste ondernemingen van Nederland. Om het resultaat daarvan te 
completeren zijn van deze honderd ondernemingen twee gese-
lecteerd die als case-study nader zijn bestudeerd. Zij geven een 
specifieker beeld van de concrete context waarin bedrijfscodes 
en andere instrumenten functioneren en illustreren de verschei-
denheid daarin. 4  

Kenmerken van bedrijfscodes 

Ten behoeve van de beschrijving zijn drie soorten kenmerken 
onderscheiden: kenmerken van de codes zelf, kenmerken van 
hetgeen met de code wordt gedaan en kenmerken van andere 
instrumenten. 5  

Ken merken van de code zelf 

In de eerste plaats is de wijze van totstandkoming van (de nor-
men van) de code van belang. Heeft de eigen directie het initia- 
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tief voor een code genomen of bij voorbeeld de directie van het 
moederbedrijf? Eveneens is van belang hoe de code is vastge-
steld. Gaat het om het vastleggen van reeds bestaande gewoon-
ten en opvattingen en is de inhoud doorgesproken met de doel-
groep (bottom up)? Of is de code van bovenaf opgelegd (top 
down)?Verwacht mag worden dat, naarmate de code beter met 
de doelgroep is doorgesproken en de initiatiefnemers binnen het 
bedrijf meer gezag en vertrouwen hebben, de code beter zal wor-
den nageleefd. Er is tevens uit af te leiden dat de leiding van een 
organisatie een belangrijke voorbeeldfunctie heeft. 

Succes of falen is voorts afhankelijk van de doelen die men met 
de code tracht te bereiken. Die zijn niet altijd even duidelijk. 
Naarmate zij vager zijn is bovendien moeilijker vast te stellen in 
hoeverre zij bereikt zijn. Een omschrijving als 'Wij produceren en 
verkopen produkten op een verantwoordelijke manier om een 
nuttige functie in de maatschappij te vervullen' geeft weinig hou-
vast. 

De NCW-monografie (1991, pp. 19-20) noemt zeven motieven 
voor invoering van ethische codes: versterken van de bedrijfs-
cultuur, verminderen van morele stress in crisissituaties, herstel-
len of verbeteren van het imago, voorkomen van overheids-
regulering, inspelen op de behoefte van consumenten aan 
ethiek, oppoetsen van eigen ethisch handelen en kweken en ver-
gro ten van eigen ethisch bewustzijn. Preventie en bestrijding van 
criminaliteit worden hierbij niet genoemd. De formuleringen zijn 
echter zo ruim dat dit motief er wel in gelezen kan worden. Niet-
temin kan het als een aanwijzing worden opgevat dat 
criminaliteitsbestrijding niet het eerste is waar bedrijfscodes mee 
warden geassocieerd. 

De inhoud van codes kan betreldcing hebben op crimineel ge-
drag, 'gedrag in strijd met wettelijke voorschriften' en/of op ge-
drag dat niet crimineel is, maar onethisch of in strijd met het 
bedrijfsbelang. Voorbeelden van dit laatste zijn kleding-
voorschriften, fatsoensnormen en de omgang met klanten en 
leveranciers, enzovoort. Verschillende vormen van crimineel ge-
drag, waarmee een organisatie kan worden geconfronteerd, kun-
nen in een code zijn geregeld. In de eerste plaats van buiten ko-
mende, al dan niet georganiseerde, criminaliteit, zoals inbraak, 
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Wat wordt met de code gedaan? 

6 Op grand van een in 1989 gehouden slachtofferenquete wordt de totale jaarlijkse 
schade voor het bedrijfsleven als gevolg hiervan geschat op bijna vier miljard gulden 
(Bureau Criminaliteitspreventie, 1990). 
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omkoping van werknemers of bedrijfsspionnage. 6  Ten tweede 
kan de code betrekking hebben op criminaliteit gepleegd door 
werknemers, ten behoeve van het eigen gewin maar veelal ten 
koste van het bedrijf, zoals diefstal of fraude. Ten slotte kan het 
gaan om organisatiecriminaliteit. Dit betreft misdrijven die Indi-
vidueel of groepsgewijs door leden van een gerespecteerde en 
bonafide organisatie worden gepleegd binnen het kader van de 
uitoefening van organisatorische taken' (Van de Bunt, 1992, p. 6). 
Voorbeelden hiervan zijn milieu-overtredingen of het aanbieden 
van steekpenningen (vergelijk Van de Bunt, 1993). 

Ook de wijze van formuleren heeft zijn weerslag op het func-
tioneren van een code. Naarmate de formuleringen minder een-
duidig zijn (vaag, open, abstract) is minder duidelijk wat het ver-
langde gedrag is en zal effect dus eerder achterwege blijven. 
Soms wordt door een moederbedrijf in het buitenland, bij voor-
beeld de VS, de invoering van een uniforme code opgelegd aan 
dochterbedrijven elders. Van een bedrijfscode in de engelse taal 
kan men natuurlijk niet al te veel effect verwachten. Hetzelfde 
geldt indien codes tegenstrijdige of gecompliceerde voorschrif-
ten bevatten. 

Een code is niet self-executing. Een goede code blijft een dode 
letter indien geen adequate communicatie naar de doelgroep 
plaatsvindt. Dit betekent dat er regelmatig op verschillende wij-
zen aandacht aan de code moet worden besteed. Informatie en 
uitleg zijn onontbeerlijk. Bij sommige bedrijven worden bedrijfs-
codes bij indiensttreding overhandigd. Soms moeten ze worden 
ondertekend. In personeelskranten kan aan het bestaan ervan 
worden herinnerd. Naarmate een code langer bestaat raakt deze 
meer bekend. Codes moeten dus niet te ingrijpend en/of te snel 
worden gewijzigd. Zij moeten bovendien begrijpelijk en toegan-
kelijk zijn wat betreft taal, opzet en omvang. 

Adequate•communicatie veronderstelt duidelijkheid over de 
doelgroep van de code. De aard en omvang van de doelgroep en 
haar omstandigheden bepalen in hoge mate of de code tot leven 
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Andere instrumen ten 
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komt. Het is belangrijk dat de doelgroep ook feitelijk in staat is 
om de norm na te komen. De doelgroep moet er bovendien van 
overtuigd zijn dat naleving van de code in belang van het bedrijf 
is. flit betekent dat voorschriften van de code zoveel mogelijk 
dienen aan te sluiten bij de alledaagse routines en werk-
omstandigheden binnen het bedrijf. Als de werkdruk hoog is en 
de werkomstandigheden beroerd zijn zullen hinderlijke voor-
schriften nauwelijks worden nageleefd. Belangrijk is voorts de 
acceptatie van de normen uit de code. De herkenning en de over-
tuigingskracht daarvan bepalen mede de aanvaarding ervan. 
Naarmate de normen in de code minder aansluiten bij de in de 
organisatie levende opvattingen, kan men minder effect ver-
wachten. 

Wil een code effect hebben dan moet deze vergezeld gaan van 
organisatorische maatregelen en middelen om daadwerkelijk 
voor uitvoering te zorgen. Dit betreft ondermeer het toewijzen 
van taken, het vrijmaken van personeel, het sturen van informa-
tiestromen, het verzorgen van opleiding en instructie. Ook voor-
zieningen voor handhaving zijn van belang. Wordt alleen ge-
handhaafd in reactie op meldingen of is er een actief beleid? 
Wordt op een of andere wijze toezicht op naleving uitgeoefend? 
Sommige bedrijven hebben hiervoor speciale functionarissen, 
zoals security officers, compliance officers of bedrijfsrechercheurs. • 
lndien personeelsleden aangemoedigd worden overtredingen te 
melden is het belangrijk dat de drempel daarvoor zo laag moge-
lijk is en dat een ieder weet waar een dergelijke melding moet 
worden gedaan. Voorts moet gegarandeerd zijn dat melders van 
een schending daar niet op een of andere wijze nadeel van on-
dervinden. tlokkeluiders' moeten worden beschermd. 

Naast bedrijfscodes zijn er andere instrumenten om crimineel 
en/of onethisch gedrag tegen te gaan. Onder omstandigheden 
kan daar een wederzijds versterkend effect van uitgaan (syner-
gie). Instrumenten kunnen echter ook geheel onafhankelijk van 
elkaar worden gehanteerd of elkaar overbodig malcen. Als in de 
arbeidsovereenkomst een bepaling is opgenomen die het aanne-
men van giften van leveranciers verbiedt, is er minder aanleiding 
eenzelfde bepaling in de code op te nemen. 
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Bepalingen in de arbeidsovereenkomst zijn, net als codes, op 
het gedrag van de individuele werknemer gericht. Zij kunnen bij 
voorbeeld betrekking hebben op het aannemen van giften, het 
hebben van bijverdiensten, het overstappen naar de concurrent 
(concurrentiebeding). Daarnaast zijn er verschillende organisa-
torische maatregelen mogelijk. Zorgsystemen 7  en audits8  lijken 
daarvan de bekendste. Andere maatregelen liggen in de sfeer van 
de organisatie in engere zin (bij voorbeeld een stelsel van interne 
controle), van het personeelsmanagement (bij voorbeeld job-
rotation in lcwetsbare functies), of van de inkoop (bij voorbeeld 
procedures voor selectie van leveranciers). 9  

De honderd grootste bedrijven 
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Om frequentie, vorm en inhoud van codes in het bedrijfsleven te 
inventariseren hebben we de honderd grootste bedrijven van 
Nederland (volgens de lijst van het Financiele Dagblad, 2-9-1994) 
telefonisch benaderd. De inventariserende telefoonronde werd 
gevolgd door een enquete en een analyse van de inhoud van de 
codes. 

Alle bedrijven, ook zij die geen code hebben, hebben we ge-
vraagd deel te nemen aan een enquete met betrekking tot andere 
instrumenten ter voorkoming van criminaliteit of ander on-
ethisch gedrag. Het was niet eenvoudig om binnen grote onder-
nemingen juist die man of vrouw te bereiken die volledig op de 
hoogte is van de voor ons onderzoek relevante informatie. De 
mogelijke keuze voor niet goed genformeerde respondenten, in 

7 En kamernotitie omschrijft een milieuzorgsysteem als 'het samenhangend geheel van 
beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen, gericht op het inzicht 
krijgen in, het beheersen en wear mogelijk verminderen van de effecten van de 

bedrijfsvoering op het milieu' (Tweede Kamer 1988-1989, 20 633, nr. 3, p. 47). Ook op 
andere te reguleren terreinen zijn dergelijke zorgsystemen mogelijk, bij voorbeeld op 
het terrein van arbeidsveiligheid en produktkwaliteit 

8 Een audit is een integrale doorlichting van een onderneming, of een onderdeel 

daarvan, ten aanzien van bij voorbeeld de milieu-aspecten van de bedrijfsvoering of de 

gevoeligheid voor fraude. Doel kan zijn om inzicht te krijgen in bij voorbeeld de 

milieusituatie van het bedrijf, aan te geven welke technische en organisatorische 
maatregelen nodig zijn en binnen het bedrijf of tegenover derden verantwoording af te 

leggen met betrekking tot het functioneren van de onderneming. Zo'n onderzoek kan 
zowel verricht worden door het bedrijf zelf als door externe deskundigen. In dat laatste 

geval betreft het veelal environmental of forensic accountants. 

9 Zie hierover tevens de Handreiking van de Stuurgroep Beroepsmoraal en Misdeed-
preventie, pp. 25-27. 
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Tabel I: VerdelIng van de Instnunenten over 88 van de 100 grootste bedrijven In 

Nederland 

Instrumerfien 

combinatie met de door ons gevolgde onderzoeksstrategie, ma-
ken dat de resultaten van dit onderzoeksonderdeel met enige 
terughoudendheid beschouwd moeten worden. 

Respons 

Kenmerken van de code zelf 
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Aantal 	 Percentage 

Codes (plus andere instrumenten) 	 31 	 35.2 

Aileen andere instrumenten 	 33 	 37.5 

Niels geregeld 	 24 	 27.3 

Totaal 	 88 	 100.0 

Van de honderd door ons benaderde bedrijven hebben 34 bedrij-
ven in het geheel niet aan het onderzoek meegewerkt, waarvan 
24 omdat zij opgaven geen codes of andere instrumenten te heb-
ben.") Van de bedrijven die deels wel aan het onderzoek hebben 
meegewerkt hebben bedrijven ons niet de code toegestuurd ter-
wijI zeven bedrijven wel de code hebben gestuurd maar uiteinde-
lijk afzagen van deelname aan de enquete. Uiteindelijk hebben 
we 59 enquetes afgenomen en beschikken we over 25 codes. Op 
basis van het eerste telefonische contact weten we van 88 bedrij-
ven of zij een code hebben of andere instrumenten inzetten ter 
voorkoming van criminaliteit. In tabel I geven we een overzicht. 

Totstandkoming 
Het initiatief om een code op te stellen blijkt vooral door de di-
rectie, soms de directie van het moederbedrijf (14), soms de di-
rectie van het bedrijf zelf (8), genomen te worden. Bij drie bedrij-
ven nam de personeelsafdeling het initiatief en bij den bedrijf 

10 Acht bedrijven weigerden op principiele gronden at andel zij geen tijd hadden. Twee 

bedrijven deden niet mee omdat de enquete hun situatie niet goed in beeld kon 

brengen. Beide bedrijven hebben oude codes (ongeveer twintig respectievelijk 25 jaar 

oud) die op dit moment grondig herzien warden maar nog niet zijn vastgesteld. 
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label 2: Afdelingen die betrokken inn blj het opstellen van de code 

Afdeling 	 Aantal 

Directie moederbedrijf 	 11 

Directie eigen bedrijf 	 10 

Bedrijfsbeveiligingsdienst 	 1 

Personeelsafdeling 	 11 

Ondernemingsraad 	 3 

Anders 	 6 

Weet niet/onbekend 	 2 

69 

adviseerden externe adviseurs tot het opstellen van een code (zie 
tabel 2). 

Ook het opstellen van de code is een zaalc van de directie die 
daarbij ondersteund wordt door experts. Ook bij de rubriek 'an-
ders' werden deskundigen, zoals adviseurs, genoemd. Slechts bij 
drie bedrijven was het personeel, in de vorm van de onderne-
mingsraad, betrolcken bij het opstellen van de code. Zowel het 
initiatief als het opstellen van een code blijkt in belangrijke mate 
een zaak van de directie te zijn. Bedrijven volgen dus duidelijk 
een top-down benadering. 

Welke bedrijven hebben een code? We zijn nagegaan of bedrij-
ven waarvan het moederbedrijf niet in Nederland gevestigd is 
meer codes hebben dan Nederlandse bedrijven. Daarnaast zijn 
we nagegaan of de bedrijfssector een mogelijke verldaring biedt 
voor het al dan niet hebben van een code (zie tabel 3). 

Negentig procent van de bedrijven met een Amerikaans moe-
derbedrijf hebben een code terwijl slechts veertig procent van de 
Nederlandse bedrijven een code heeft. Van de bedrijven met een 
moederbedrijf elders in Europa is dit aandeel nog ldeiner (2 be-
drijven, 17%). Kijken we naar de bedrijfssector dan blijkt dat van 
bouwnijverheidsbedrijven (6) en bank- en verzekeringsbedrijven 
(2) die aan ons onderzoek hebben meegedaan, geen enkel bedrijf 
een code had. Bij de overige bedrijfssectoren waren er steeds 
evenveel bedrijven met als zonder code. 
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Tabel 3: Totaal aantal bedrgven en ante) bedrgven met een code near veattgIngs-

pleats van het moederbedrijf (n=57) 

Vestigingsplaats moederbedrijf 

Nederland 	 35 	 (4(40.0%) 

Europa overig 	 12 	 2(16.7%) 

U.S.A. 	 9 	 8(88.9%) 

Overig 	 3 	 2 (66.7%) 

Totaal 	 59 	 26(44.1%) 

x2=11.847, df=3, p < 0.01. 

Een verouderde code die niet meer aansluit bij de tijdgeest heeft 
weinig kans op naleven. Anderzijds zal een code die vaalc veran-
dert weinig kans op bekendheid Icrijgen. Sinds het invoeren van 
de codes blijkt deze in twaalf bedrijven minstens eenmaal aange-
past te zijn. Bij deze bedrijven waren de codes Ardor 1990 voor de 
eerste maal ingevoerd. Bij de bedrijven die in 1990 of later voor 
het eerst een code hebben ingevoerd is de code sindsdien niet 
veranderd. Uri nu nog geldende code is in 1980 voor het laatst 
veranderd. flit bedrijf had in 1963 voor het eerst een code inge-
voerd. De overige nu nog geldende codes zijn van 1990 of later." 
Het lijkt erop dat bedrilven een evenwicht hebben gevonden tus-
sen enerzijds voldoende kans op bekendheid en anderzijds aan-
passing aan de tijdgeest. 

lnhoud van de code 

Zoals in de inleiding betoogd is, kan de inhoud van de code grof-
weg verdeeld worden in drie thema's: bepalingen die betrekking 
hebben op naleving van de wet, bepalingen die vooral bedrijfs-
belangen dienen en ethische normen. flit zijn niet de enige za-
ken die in de codes geregeld worden. Vaak zijn bepalingen van 
mm of meer huishoudelijke aard opgenomen zoals de wijze 
waarop men zich dient ziek te melden (of hoe men moet reage-
ren op een bommelding: 'Een ogenblikje a.u.b. (...)'). De omvang 
van de codes varieert van een pagina tot boekwerken van meer 

11 Zie ook voetnoot 10. 
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Aantal bedrijven 	Aantal bedrijven met 

code 
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dan honderd pagina's. De formulering varieert van leuzen zoals 
'Customers are the reason we exist. They receive our strongest com-
mitment to meet their needs 12 , tot zeer exact geformuleerde be-
palingen uitgesplitst in een reeks artikelen. Om een beeld te ge-
ven van de door ons ontvangen codes citeren we enkele 
bepalingen. 

Vaak wordt in de codes expliciet vermeld dat werlcnemers zich 
aan de wet van het land dienen te houden: 'Het is reeds lang het 
beleid van ... om zich strikt te houden aan alle wettelijke bepalin-
gen, die van toepassing zijn op onze activiteiten. Ons beleid ein-
digt hiermee niet. Zelfs waar de wet geen strikte regels geeft, Iciest 
onze organisatie de weg van de grootst mogelijke integriteit.' Ook 
het doel hiervan wordt in deze code expliciet vermeld: 'Een ge-
vestigde reputatie van nauwgezet handelen is van onschatbare 
waarde voor de onderneming.' Bij met name chemische bedrij-
ven wordt vaak het belang van naleving van de milieu-wetgeving 
genoemd. De pretentie van een bedrijf gaat zelfs verder dan het 
naleven van juridische verplichtingen: `De wettelijke voorschrif-
ten naleven en samenwerken met de overheid om de kwaliteit 
van de betreffende wetgeving te verbeteren.' Diefstal is een veel-
genoemd misdrijf. Vaak wordt hier expliciet op ingegaan: 'Bij 
diefstal door personeel volgt altijd ontslag op staande voet en 
aangifte bij de politie', maar soms ook impliciet: 'Visitatie kan 
plaatsvinden bij alle in- en uitgangen ...' 

Meer dan de helft van de door ons gelezen codes heeft twee of 
meer bepalingen met betreldcing tot het naleven van de wet. De 
meeste bepalingen hebben echter betrekking op direct eigenbe-
lang van de bedrijven (de helft van de codes heeft hier vijf of 
meer bepalingen over). Enkele bedrijven doen dit in de vorm van 
het weergeven van de ondernemersdoelstelling (of mission state-
ment). 'Wij stellen ons ten doel onze activiteiten op correcte, 
doelmatige, verantwoorde en winstgevende wijze uit te oefenen.' 
De werlcnemer wordt dan opgeroepen naar deze doelstelling te 
handelen. Een belangrijk aandeel van de codes gaat in op de re-
latie tussen bedrijf, werknemers en aandeelhouders of met ex-
terne contacten zoals leveranciers, afnemers consumenten en 
concurrenten. Voorbeelden zijn 'Het in stand houden van het 
door de aandeelhouders belegde kapitaal en het zorgen voor een 

12 Enkele bedrijven wilden ons uitsluitend de code sturen wanneer wij anonimiteit 

garandeerden. Bij citaten uit de codes geven we dan ook geen bronvermelding. 
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redelijk rendement' en 'Werknemers dienen niet betrokken te 
raken bij situaties die een conflict van belangen creeren tussen 
bedrijf en medewerkee. 

Codes zijn spaarzaam met bepalingen omtrent het prive-leven 
van werknemers. Een paar bedrijven hebben in hun codes bepa-
lingen over familieleden van werknemers opgenomen. Merin 
wordt gesteld dat de bepalingen ten aanzien van het voorkomen 
c.q. melden van (mogelijke) tegenstrijdige belangen ook gelden 
voor echtgenote, gezinsleden en naaste farnilie. In een andere 
code wordt bepaald dat wanneer naaste familie of nauwe relatie 
bij de concurrent in dienst treedt dit onmiddellijk met de mana-
ger besproken moet worden. Een aantal bedrijven moedigen aan 
dat werlcnemers deelnemen aan het maatschappelijk leven. Eon 
bedrijf gaat beduidend verder: 'Wij moedigen aan dat onze me-
dewerkers aan maatschappelijke activiteiten deelnemen of zich 
voor een openbaar ambt verkiesbaar stellen, tenzij dit onverenig-
baar is met hun functie dan wel met de belangen van de onder-
neming. In alle gevallen dient de afweging hierover plaats te vin-
den in overleg met de leiding.' 

Ten slotte bevatten sommige codes ethische normen waarvan 
naleving door bedrijf en werlcnemer verlangd wordt. hen code 
stelt: 'Het is van essentieel belang dat (...) de meest hoogstaande 
ethische normen handhaafe, maar ook: Aileen op die wijze kan 
(...) immers zorgen dat de goede reputatie die ze geniet bij over-
heden, regelgevende instanties, maatschappelijke groeperingen 
en al diegenen met wie ze handel drijft of anderszins 
bemoeienissen onderhoudt, behouden blijft. Ten aanzien van 
werknemers stelt een code: 'De medewerker zal zich in houding 
en gedrag dienen te houden aan de geldende maatschappelijke 
fatsoensnormen. Ongewenste intimiteiten, racistische opmer-
kingen, discriminerend gedrag, grof taalgebruik, verbale agressie, 
lichamelijke agressie dan wel dreiging daarmee en belediging 
zijn onaanvaardbaar.' In de helft van de codes is minstens een 
bepaling opgenomen met betrekking tot ethische normen. 

Zoals vermeld hebben de meeste bepalingen betrelcking op het 
bedrijfsbelang. Zoals uit de voorbeelden blijkt zijn ook bepalin-
gen met betrekking tot de andere thema's vaak niet van eigenbe-
lang ontbloot. Er blijkt een samenhang te bestaan tussen het 
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label 4: Gemiddeld aantal bepalhigen met betrelddng tot naleving wet, bedrijfs-

belang en ethische normen naar vestigingsland van het moederbedrijf 
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Vestiging moederbedrijf 	 Naleving wet' Bedriffsbelang2 	Ethiele 

Nederland 	 1.6 	 5.3 	2.0 

Europa overig 	 1.3 	 3.8 	1.7 

U.S.A. 	 4.2 	 10.0 	1.4 

Totaal gemiddeld 	 2.2 	 5.4 	1.8 

F(2,15)=3.678, p=0.05 

2  F(2,15)=6.664, p <0.01 

3  F(2,15)=0.155, n.s. 

aantal bepalingen 13  over de verschillende thema's en het 
vestigingsland van het moederbedrijf (zie tabel 4). 

Bedrijven waarvan het moederbedrijf in Amerika is gevestigd 
hebben gemiddeld 4.2 bepalingen met betrekking tot het naleven 
van de wet en tien bepalingen met betrekking tot het bedrijfs-
belang. Dat is aanmerkelijk meer dan bedrijven afkomstig uit 
andere landen. Nederlandse bedrijven lijken jets meer bepalin-
gen met betrelddng tot ethische normen te hebben dan de an-
dere bedrijven. Het verschil hier is echter niet significant. 

Doelgroep 
De meeste codes zijn bestemd voor het voltallige personeel (vijf-
tien codes). Bedrijven met zo'n code hebben er doorgaans maar 
een. Bij bedrijven met meerdere codes (drie bedrijven hebben 
twee codes, een bedrijf heeft er vijf) zijn deze codes bestemd 
voor bepaalde functies of afdelingen. 

Van 26 bedrijven hebben vijf bedrijven een code voor een be-
paalde afdeling en vijf bedrijven voor bepaalde functies. Van de 
26 bedrijven die een code hebben en aan de enquete hebben 
deelgenomen, verspreiden 19 bedrijven de code uitsluitend in- 

13 Onder een bepaling verstaan we een afgebakend onderwerp waar minstens een 
volledige zin aan gewijd is. Wordt in een zin bepaald dat werknemers geen corruptie 
mogen plegen en de milieuwetgeving rnoeten volgen, dan beschouwen we dat als een 
bepaling. Worden beide onderwerpen in aparte zinnen of alinea's behandeld, dan 
beschouwen we dat als twee bepalingen. Deze wijze van scoren is zonder meer 
discutabel. We willen slechts globaal nagaan waar in de codes de meeste aandacht 
aan besteed worth. 
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tern." De code is dus blijkbaar vooral een instrument voor intern 
gebruik. 

Wat wordt met de code gedaan? 

Communicatie 
Om effect van de code te kunnen verwachten moet deze uiter-
aard bekend zijn bij de doelgroep. Deze bekendheid kan bereikt 
worden door verspreiding van de code maar ook door er op an-
dere wijze aandacht aan de besteden. 

Bij de meeste bedrijven ontvangt men de code bij indiensttre-
ding en als de code is veranderd (18 bedrijven). Slechts bij zes 
bedrijven wordt de code periodiek toegestuurd. Ondertekening, 
een methode om extra aandacht te vragen, wordt slechts bij vier 
bedrijven verlangd als de code is gewijzigd. Bij tien van de 26 be-
drijven is het persoonlijk uitdelen van de code de enige aandacht 
die er aan geschonken wordt. De overige bedrijven gebruiken 
een breed scala aan instrumenten om de inhoud van de code 
levendig te houden. Enkele veel gebruikte methodes zijn publi-
katies in personeelslcrant en het sturen van reminders. Daarnaast 
komt in een aantal bedrijven tijdens vergaderingen, trainingen 
en workshops de code aan hod. 

Volgens de respondenten is ongeveer 83% van de personeelsle-
den op de hoogte van het bestaan van de code, terwiji volgens 
hen ongeveer 60% van de werknemers ook bekend is met de in-
houd van de code. 

Uitvoering en handhaving 
Een code die slechts op papier staat maar waarvan de naleving 
niet gecontroleerd wordt of waar geen sancties staan op overtre-
ding er van, zal weinig status hebben. 

Bij 25 van de 26 bedrijven is geregeld wie toezicht houdt. Bij 19 
bedrijven wordt dit toezicht uitgeoefend door de directie/ 
management, personeelszaken of door beide. Slechts bij vier be-
drijven is het afdelingshoofd hiervoor verantwoordelijk. Bij een 
bedrijf werd nog de quality manager en bij een ander bedrijf het 
Company secretariat genoemd. 

• 14 De avenge bedrijven verspreiden de code onder leveranciers (7 meal). aandeelhouders 

(2 mall mad van cammissarissen (1 maal) en dochterondememingen. Slechts ten 

bedrijf verspreidt de code oak onder de pers. 
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Hoe te handelen bij overtreding? Bij 16 van de 26 bedrijven be-
staan hier geen formele regels voor. Van de tien bedrijven die wel 
formele regels hebben met betrekking tot de naleving van de 
code, hebben acht bedrijven ook de mogelijke sancties formeel 
geregeld. Opmerkelijk is dat deze acht bedrijven de laatste twee 
jaar ook daadwerkelijk sancties hebben toegepast. Deze opge-
legde sancties varieerden van een berisping tot ontslag. an be-
drijf beloont werknemers wanneer zij zich aan de code houden. 

Andere instrumen ten 
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Bedrijven kunnen, behalve via codes, het gedrag van werknemers 
beInvloeden door bepalingen in de arbeidsovereenkomst. De 59 
bedrijven die aan dit deel van de enquete hebben deelgenomen 
hebben we ondervraagd over vier soorten bepalingen. In de ar-
beidsovereenkomst van 27 procent van de bedrijven zijn bepalin-
gen over het aannemen van relatiegeschenken opgenomen, bij 
66 procent over bijverdiensten, bij 59 procent over belangen-
verstrengeling en bij 53 procent over oneerlijke concurrentie. Het 
merendeel van de bedrijven zet dit instrument, dat naast 
criminaliteitspreventie ook het bedrijfsbelang dient, in. 

Naast codes en arbeidsovereenkomst zijn er verscheidene or-
ganisatorische maatregelen mogelijk om criminaliteit tegen te 
gaan. Deze maatregelen kunnen gericht zijn op (toekomstig) per-
soneel, externe relaties en processen binnen de organisatie. 

Bed rijven trekken in meerderheid (66%) referenties van nieuwe 
medewerkers na. Gaat het om sleutelposities dan vindt bij 56 
procent van de bedrijven een grondige screening plaats. Een klein 
aantal bedrijven (8%) screent ook na indiensttreding personeel 
op sleutelposities periodiek. Slechts 29% van de bedrijven tracht 
criminaliteit te voorkomen door middel van voorlichting en trai-
ning. Job rotation komt bij 25 procent van de bedrijven voor. En-
kele respondenten gaven als toelichting dat hun bedrijf deze 
maatregelen om andere redenen hanteert: personeel wordt 
vooral op lcwaliteit gescreend en met job rotation voorkom je dat 
mensen vastroesten op hun plek. Dat deze maatregelen ook cri-
minaliteit tegen gaan, wordt als 'mooi meegenomen' beschouwd. 
Bij 42 procent van de bedrijven kunnen werknemers op een ver-
trouwelijke wijze laakbare of criminele handelingen van collega's 
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label 5: Aantal bedripren dat zorgsystemen heeft op de volgende gebteden (n=59) 
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Terrein 	 Aantal 	Percentage 

Kwaliteit 	 42 	 71.2 

Milieu 	 41 	 69.5 

ARBO 	 50 	 84.7 

Anders 	 11 	 18.6 

Geen zorgsysteem 	 6 	 10.2 

melden. Meestal fungeert de personeelsafdeling als meldpunt. 
Speciale vertrouwenspersonen fungeren doorgaans uitsluitend 
als meldpunt voor ongewenste seksuele intimiteiten. 

Bedrijven blijken zorgvuldig hun relaties te kiezen. Het blijkt 
gebruikelijk te zijn dat zij de betrouwbaarheid van afnemers, le-
veranciers en opdrachtgevers toetsen door het inwinnen van in-
formatie of het houden van audits (763% van de bedrijven doet 
dit). Ook blijkt het heel gebruikelijk in het bedrijfsleven om in-
terne audits te houden (83.1%). Deze hebben met name betrek-
king op financien, administratie, kwaliteit en gezondheid. Slechts 
eon bedrijf noemt expliciet criminaliteitspreventie als doel van 
de audit Ook zorgsystemen blijken een gebruikelijk instrument 
in het bedrijfsleven (89.8%). Deze systemen hebben betreklcing 
op de in tabel 5 genoemde onderdelen. Andere genoemde zorg-
systemen hebben met name betrekking op financien en ziekte-
verzuim. Slechts ten bedrijf heeft een zorgsysteem met betrek-
king tot beveiliging. 

Con clusie 

Uit onze inventarisatie blijkt dat minstens 31 en waarschijnlijk 35 
van de honderd grootste bedrijven een of meer codes hadden. 
Zowel het initiatief tot het opstellen van de code als de inhoud 
ervan zijn meestal een zaak van de directie. Slechts bij drie be-
drijven zijn de werknemers betrolcken bij het opstellen van de 
code. Bij bedrijven met een Amerikaans moederbedrijf is vaak de 
Amerikaanse code van toepassing die soms onvertaald aangebo-
den wordt. De meeste bepalingen van codes hebben bovendien 
vooral betreldcing op het bedrijfsbelang en in mindere mate op 
naleving van wettelijke voorschriften of ethische normen. De 
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Casestudies 
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doelgroep is in de regel zeer breed gedefinieerd en valt meestal 
samen met het gehele personeel van de betreffende onderne-
ming. De meeste bedrijven lijken wel een zekere moeite te doen 
om bekendheid aan de code te geven. Onze genterviewden me-
nen dat ongeveer twee derde deel van de werknemers op de 
hoogte is van inhoud van de code. 

Het uitoefenen van toezicht op de naleving van de code is vaak 
opgedragen aan de directie of een afdeling personeelszaken. Ge-
zien de afstand van deze bedrijfsonderdelen tot de werlcvloer kan 
dit toezicht in de praktijk niet al te veel voorstellen. In zestig pro-
cent van de gevallen bestaan bovendien geen regels voor de si-
tuatie dat de code overtreden wordt. 

Bedrijven hanteren verschillende andere instrumenten om het 
gedrag van werknemers te beInvloeden. De helft tot twee derde 
van de bedrijven heeft bepalingen in de standaard arbeidsover-
eenkomst betreffende bijverdiensten, belangenverstrengeling of 
oneerlijke concurrentie. Bij ongeveer hetzelfde aantal bedrijven 
is sprake van een grondige screening van personeel en van ex-
terne relaties (afnemers, leveranciers, opdrachtgevers). Meer dan 
twee derde van de bedrijven blijkt zorgsystemen te hebben (mi-
lieu, lcwaliteit, ARBO) en interne audits te houden. 
Criminaliteitspreventie als doel lijkt echter ook bij deze andere 
instrumenten een uiterste ondergeschikte rol te spelen. 

Naast de enquete zijn twee casestudiesverricht. De beide onder-
zochte ondernemingen behoren tot de honderd grootste in Ne-
derland. De casestudies geven een nadere beschrijving van de 
codes en de context waarin deze worden gebruikt binnen de 
twee ondernemingen. De gegevensverzameling vond plaats door 
interviews en dossierstudie. 

Dutch Dignity N.V. 

Dutch Dignity N.V. is een multinational van Nederlandse origine. 
Het bedrijf bevindt zich in een veranderingsproces dat moet lei-
den tot een grootschalige hervorming en reorganisatie van de 
onderneming. Dit veranderingsprogramma is enerzijds gericht 
op verbetering van de winstgevendheid en balansverhoudingen 
op korte termijn en anderzijds op verbetering van de bedrijfsvoe- 
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ring op de lange termijn. Het gaat daarbij om een omvorming 
van een sterk hierarchische en naar binnen gerichte organisatie 
naar een decentraal georganiseerde en meer open onderneming, 
die beter in staat is om te voldoen aan de verwachtingen van 
klant en maatschappij. 

Een lid van de directie: 'De essentie is om op de lange termijn 
een cultuuromslag te bewerkstelligen. Het proces is nog niet 
Idaar, maar het begin is er: de organisatie is nu een beetje open. 
Er is een trend om clean te willen zijn, er is sprake van een 
mentaliteitsverandering. Er wordt nu sterk de basis gelegd op 
cultuur.' Het veranderingsproces is daarmee tevens een herbe-
zinning op de normen en waarden van de organisatie. De res-
pondenten bij het bedrijf zijn alien van mening dat het 
veranderingsproces een nieuwe bedrijfscultuur heeft gebracht. 
Kwaliteitsdenken staat daarbij centraal. De openheid heeft ech-
ter wel zijn grenzen: gevoelige informatie wordt niet naar buiten 
gebracht. Men is zeer bevreesd voor negatieve publiciteit. Een 
directielid zei ons: 'Ik disclose niets!' (waarna hij ons anderhalf 
uur allerlei vertrouwelijke informatie meedeelde). 

De bedrijfscode 
In het kader van het veranderingsprogramma zijn diverse initia-
tieven genomen, waaronder de introductie van een bedrijfscode. 
Het doel van de code is om de motivatie van de werlcnemers en 
hun betroklcenheid bij de vernieuwing van de onderneming te 
vergroten en een cultuurverandering binnen de organisatie te 
bewerkstelligen. De code is door enlcele externe deskundigen 
internationaal vastgesteld en door de raad van bestuur geintro-
duceerd. De Nederlandse variant is een letterlijke vertaling van 
de internationale code en is niet aangepast aan de lokale situatie. 

De gedragscode is een mentaliteitsdocument en vormt slechts 
een raamwerk. Het geeft een minimum aan ethische gedragsre-
gels. Deze moeten worden geinterpreteerd binnen de wetten en 
gewoonten van de landen waar Dutch Dignity N.V. gevestigd is. 
Deze regels hebben betrekking op de omgang met bedrijfsmid-
delen en informatie, betalingen en gunsten aan derden (soms 
geoorloofd!), gunsten van derden (nooit geoorloofd!), tegenstrij-
dige belangen en naleving van de code. Deze regels worden sum-
mier toegelicht en hebben slechts indirect betreklcing op 
criminaliteitspreventie. De code heeft de vorm van een brochure 
van vier pagina's. 
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Sommige onderdelen van het bedrijf hadden voor de invoering 
van de algemene code al een eigen gedragscode. Daar staan over 
het algemeen dezelfde normen en waarden in, maar dan toege-
spitst op de lokale situatie. Deze codes zijn uitgebreider en con-
creter dan de algemene code. 

Functioneren van de bedrijfs code 
De code is top-down door de mad van bestuur 'gedropt' in de 
onderneming. De code is via de post naar alle medewerkers thuis 
gestuurd, zonder verdere uitleg. Er was geen begeleidende intro-
ductie of een programma om er jets mee te doen. De code lcwam 
bovendien tegelijkertijd met veel andere informatie rond het 
veranderingsproces en raakte daardoor enigszins onderge-
sneeuwd. De werknemers worden een beetje murw van alle 
nieuwe informatie. 

De code is gericht op alle werknemers van de organisatie. Door 
de wijze van introductie en het gebrek aan voorlichting leven de 
in de code vervatte normen echter nog niet erg binnen de organi-
satie. Werknemers weten niet goed wat zij met de code moeten 
doen en vinden dat de code weinig nieuws brengt. 

Er zijn geen maatregelen getroffen voor verdere uitvoering of 
implementatie. Bij twijfel over een bepaalde handeling moet 
steeds overleg plaatsvinden met het hogere management. De 
naleving is gebaseerd op sociale controle van de werlcnemers. 
Een van de respondenten: 'Er is een delicate verhouding tussen 
procedures en eigen verantwoordelijlcheid.' Er is een procedure 
vastgelegd over de naleving van de code: iedere werknemer heeft 
de plicht om melding te malcen van niet nakoming van de ge-
dragscode. Dit moet in principe bij het eigen bedrijfsonderdeel, 
maar indien dit niet kan, moet men zich rechtstreeks wenden tot 
het hoofd van de afdeling Accounting. De meldingen die bij deze 
afdeling binnenkomen betreffen doorgaans zware overtredingen 
gepleegd door het hogere management. Alle meldingen worden 
onderzocht, vaak samen met de afdeling Security. De melder 
blijft ten alle tijde beschermd en anoniem. Uiteindelijk beslist 
het management wat er moet gebeuren met de betreffende me-
d ewerkers. 

Andere instrumen ten 
Criminaliteitspreventie maakt deel uit van het veiligheidsbeleid 
van Dutch Dignity N.V. Prioriteiten daarbij zijn het voorkomen 



Junkiele verkenningen, jrg. 21, nr. 4, 1995 80 

van interne fraude en de omgang met vertrouwelijke informatie. 
Het veiligheidsbeleid van Dutch Dignity NV hangt samen met 
het beleid ten aanzien van milieuzorg, arbozorg en lcwaliteits-
zorg. Veiligheid is een verantwoordelijlcheid van het decentrale 
management. Op dat niveau zijn lokale security managers aange-
steld ter uitvoering van het preveritiebeleid. Het gaat echter om 
een part time functie en veiligheid is op het lokale niveau vaalc 
sluitpost van de begroting. 

De centrale afdeling Security van Dutch Dignity N.V. heeft de 
taak te adviseren, ondersteunen en informatie te geven aan de 
bedrijfsonderdelen op het terrein van veiligheid. In het !cadet van 
het integrale kwaliteitsdenken van de onderneming is de afdeling 
Security zeer doordrongen van het belang van criminaliteits-
preventie. Het hoofd van de afdeling Security 'Preventie betekent 
10% technologie, 20% organisatie en 70% attitude.' 

De afdeling Security richt zich zowel op van buiten komende 
criminaliteit (bij voorbeeld bedrijfsspionnage), als interne crimi-
naliteit (bij voorbeeld fraude en diefstal, als ook op organisatie-
criminaliteit (bij voorbeeld milieudelicten). Bij ontdeldcing wordt 
er door de afdeling onderzoek gedaan naar oorzaken, waarna het 
verantwoordelijke management beslist over eventuele maatrege-
len. De oorzaken van crimineel gedrag worden gezocht in gebrek 
aan controle, een ondoorzichtige organisatie, het ontbreken van 
procedures en een blind vertrouwen in de werknemer. 

Door de afdeling worden Weiligheidsaudits' uitgevoerd bij 
bedrijfsonderdelen. Zo'n audit is een systematische doorlichting 
van het bedrijfsonderdeel op aspecten van veiligheid. Speciale 
aandacht gaat daarbij naar de gevoeligheid voor fraude. Naar 
aanleiding van de resultaten van het onderzoek kunnen preven-
tieve maatregelen worden aanbevolen of kunnen aanvullende 
onderzoeken worden gedaan. 

Conclusie 
De gedragscode van Dutch Dignity N.V. maakt deel uit van een 
ingrijpend veranderingsproces dat moet leiden tot meer open-
held en kwaliteitsbewustzijn. Het doel daarvan is het bedrijf weer 
winstgevend te maken en de continniteit te verzekeren. De bepa-
lingen van de code zijn vaag. De inhoud heeft slechts indirect 
betrelcking op criminaliteitspreventie. De code is bedoeld voor 
alle personeelsieden van het bedrijf en heeft een sterk top-down 
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karalcter. De code lijkt niet of niet veel te hebben bijgedragen tot 
bewustzijnsverandering. 

De centrale afdeling Security heeft de specifieke verantwoorde-
lijkheid voor de criminaliteitspreventie. Deze afdeling heeft wel 
initiatieven genomen om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het veiligheids-
beleid ligt echter bij het lokale management. Op dat niveau heeft 
veiligheid een lage prioriteit. Van enige relatie met de code is bo-
vendien geen sprake. De bedrijfscode speelt dus blijkbaar nau-
welijks een rol bij criminaliteitspreventie door Dutch Dignity N.V. 

Ethics B.V. 
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Het hoofdkantoor van Ethics B.V. is gevestigd in de Verenigde Sta-
ten. Deze case study betreft een van de lokaties in Nederland. Op 
het terrein van de lokatie staan diverse fabrieken. Ethics B.V. is 
-zeer belangrijk voor de regionale economie, zij produceert per 
jaar voor enkele miljarden guldens aan goederen. De laatste jaren 
is. het bedrijf zich weer aan het herstellen van een crisisperiode in 
de bedrijfstak. Men heeft een paar honderd mensen moeten ont-
slaan in die periode. 

Ethics B.V. heeft een platte organisatiestructuur. Veel beslissin-
gen worden op de lagere niveaus genomen. De directie probeert 
de hierarchische lijnen zo kort mogelijk houden.De bedrijfs-
cultuur speelt een zeer belangrijke rol binnen Ethics B.V. Er wordt. 
een groot belang gehecht aan de normen en waarden van het 
bedrijf.. Ethics B.V. ziet ziChzelf als een bedrijf met een groot 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Dit blijkt onder 
andere uit de brochure over het milieu- en veiligheidsbeleid: 'Bij 
Ethics B.V. is de bescherming van gezondheid en milieu een on-
derdeel van alles wat we doen en elke beslissing die we nemen. 
Elke werknemer heeft een verantwoordelijIcheid om te verzeke-
ren dat onze produkten en activiteiten aan overheids:- of bedrijfs-
regels voldoen, afhankelijk van welke het meest stringent zijn. 
Ons doel is om alle letsel te voorkomen, schade voor gezondheid 
en milieu tegen te gaan, afval en emissies terug te dringen en 
bronverbruik in elke fase van de levens-cyclus van onze produk-
ten te bevorderen. We zullen onze vooruitgang openbaar maken 
en responsief zijn ten opzichte van de belangen van het publiek.' 
En: 'A's groot bedrijf weet Ethics B.V. dat ongelukken die het mi-
lieu of de veiligheid van omwonenden in gevaar brengen, moe- 
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ten worden vermeden. We zijn ons zeer bewust van onze verant-
woordelijkheden: 

Ethics RV probeert een imago op te bouwen van een open en 
veilig bedrijf dat niets te verbergen heeft. Het bedrijf heeft een 
team opgericht dat bepaalt aan welke onderwerpen bij externe 
contacten de meeste aandacht wordt geschonken. De gepriori-
teerde onderwerpen hebben alle betrekking op milieu en veilig-
heid. Voor deze onderwerpen zijn doelstellingen en actieplannen 
ontwilckeld om met externe belanghebbenden te communiceren. 
Doelstelling van deze actieprogramma's is niet alleen het stand-
punt van Ethics B.V. uit te leggen, maar ook om een dialoog aan 
te gaan met belanghebbenden of belangengroepen met een af-
wijkend standpunt. 

De bedrijfscode 
Ethics N.V. heeft geen gedetailleerde algemene gedragscode, 
maar schriftelijk vastgelegde principes die de basis-waarden van 
het bedrijf vormen. Het doel van deze code is alle werlcnemers 
bekend te malcen met de basis-waarden en hen te bekeren tot de 
bedrijfsfilosofie. Het sociaal responsieve imago dat Ethics BY 
probeert uit te stralen, moet door de bedrijfscode worden onder-
steund. 

De code geldt voor alle vestigingen van bedrijf Ethics BY over 
de hele wereld en is lang geleden opgesteld door de hoofddirectie 
in de Verenigde Staten. Het vormt een codificatie van de basis-
waarden die al lange tijd in het bedrijf zouden leven. Deze heb-
ben betrekking op de omgang met werknemers en klanten, de 
lcwaliteit van de produkten en integriteit en commitment ten 
aanzien van ethiek, veiligheid, gezondheid en het milieu. De 
code is neergelegd op een pagina A4 en is voor alle vestigingen in 
alle landen hetzelfde. 

Naast de basis-waarden zijn er specifieke codes voor de diverse 
bedrijfsonderdelen waarin deze basis-waarden nader worden 
uitgewerkt. Werknemers van bepaalde afdelingen, bijvoorbeeld 
inkoop, moeten om de twee jaar een aantal vragen over de code 
beantwoorden, waaruit moet blijken dat zij de inhoud kennen. 
Daarbij moeten zij schriftelijk verldaren op de hoogte te zijn van 
de inhoud van de code en deze te onderschrijven. 
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Functioneren van de bedrijfscode 
De basis-waarden worden aan elke werknemer bij indiensttre-
ding uitgereikt en hangen overal ingelijst aan de muur in de gan-
gen en de kamers van het bedrijf. De basis-waarden en de nor-
men vervat in de codes worden op allerlei wijzen levend 
gehouden: regelmatige cursussen en trainingen, personeels-
blaadjes en interne brochures, monitoren met teletekst in open-
bare ruimten in het bedrijf, en dergelijke. 

De code is weliswaar gericht op alle werknemers van Ethics 
B.V., maar dient vooral de zakelijke en sociale omgeving te over-
tuigen van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van 
Ethics B.V. Mle medewerkers waar wij mee hebben gesproken 
onderkenden het belang van de basis-waarden en stelden dat de 
daarin vervatte normen in hoge mate bij de (vaste) werknemers 
in het bedrijf leven. Een respondent stelde zelfs dat met name 
het midden- en hogere kader bij indiensttreding wordt `geher-
senspoeld'. 

Er zijn geen procedures in het leven geroepen of personeel 
aangesteld voor uitvoering of handhaving van de code. Procedu-
res worden als verstarrend gezien. Er wordt vertrouwd op de so-
ciale controle tussen werknemers onderling. Wanneer een werk-
nemer de code overtreedt wordt er van de collega's verwacht dat 
ze de werknemer hierover aanspreken of dat ze dit gedrag bij de 
directe chef melden. Het management is verantwoordelijk voor 
het nemen van eventuele sancties. 

Andere instrumen ten 
Milieuzorg en arbeidsveiligheidszorg zijn de speerpunten van het 
criminaliteitsbeleid van onderneming Ethics B.V. Naast de basis-
waarden en codes heeft Ethics B.V. een sterk ontwildceld 
milieuzorg- en arbeidsveiligheidsbeleid. Er is duidelijk minder 
aandacht voor zaken als fraude, diefstal en corruptie. De afdeling 
Security heeft bij Ethics B.V. dan ook een minder prominente rol 
dan bij Dutch Dignity N.V. De afdeling houdt zich voornamelijk 
met bezig fysieke beveiliging. Wel probeert men de interne dief-
stal te inventariseren en onder de aandacht te brengen van de 
directie. Deze is echter bang dat dat teveel onrust onder de werk-
nemers veroorzaakt, hetgeen ten koste gaat van de produktivi-
teit. Een security manager Vanneer men ontdekt dat er een 
computer is gestolen dan zet men liever een nieuwe neer dan dat 
men er werk van maakt.' 
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Ethics B.V. heeft een sterk ontwiklceld Bedrijfsintern Milieu-
zorgsysteem. Het behalen van de daarin gestelde doelen is in eer-
ste instantie een lijnverantwoordelfficheid. Het management 
wordt daarin bijgestaan door de milieu-afdeling die een advise-
rende, cotirdinerende en controlerende taak heeft. Controle ge-
beurt onder meer aan de hand van audits. Eenzelfde systeem 
geldt voor de arbeidsveiligheid. Deze aanpalc is volgens Ethics 
B.V. zeer effectief. Het bedrijf stelt dat ondanlcs het felt dat de 
economische resultaten als gevolg van de recessie onder druk 
staan, de aandacht voor milieu en veiligheid niet is verminderd. 

Ethics B.V. heeft samen met de branchegenoten een convenant 
ondertekend. In deze overeenkomst met de overheid is de 	' 
milieutaakstelling van de aangesloten bedrijven belcrachtigd. 
Hoewel Ethics B.V. naar eigen zeggen veel waarde hecht aan de 
eigen verantwoordelfficheid van de individuele onderneming en 
de milieuprogramma's verder gaan dart de gemaakte afspralcen, 
zal de prioriteitenstelling voor de programma's van haar Neder-
landse vestigingen worden geent op het convenant. Het conve-
nant is door Ethics &V nader uitgewerkt in een bedrijfsmilieu-
plan. Hierin worden de voorgenomen milieu-inspanningen voor 
een periode van vier jaar vastgelegd. Het milieuplan wordt voor-
gelegd aan de betreffende overheden. 

Ethics B.V. heeft haar milieuresultaten ter externe validatie 
aangeboden aan milieu accountants. Zij hebben zich met name 
verdiept in de door Ethics RV gepubliceerde cijfers en de 
managementsystemen. Het bedrijf is positief over de leereffecten 
van dit onderzoek. 

Hoewel Ethics By. zich afficheert ffis een zeer milieubewust 
bedrijf, dat al vroeg een milieuzorg systeem heeft ingevoerd dat 
op de wettelijke vereisten vooruitloopt, heeft er recentelijk toch 
een aantal vrij ernstige milieuovertredingen plaatsgevonden. Het 
ging daarbij om lekkages van koelsystemen van oude fabrieken. 
De hoofddirectie van Ethics B.V. in de VS probeerde de investe-
ring in nieuwe schonere fabrieken en koelwaterinstallaties zo 
lang mogelijk uit te stellen. 

De &Beier van Justine stelt dater bij Ethics BY sprake is van 
papieren milieuzorg. Op papier zijn allerlei regelingen bedacht, 
maar in de praktijk gebeurt er weinig mee. Ms er bij voorbeeld 
een lek werd geconstateerd waardoor er een milieu-overtreding 
werd begaan, wisten mensen niet wie ze moesten waarschuwen. 
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Ook waren belangrijke functionarissen niet eens op de hoogte 
van vergunningen en belangrijke voorschriften. 
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Conclusie 
Ethics B.V. doet veel moeite om een sociaal responsief imago op 
te bouwen. De code is bedoeld om hieraan bij te dragen. De code 
is afkomstig van de hoofddirectie van het bedrijf in de Verenigde 
Staten en bestaat uit een aantal basiswaarden voor alle perso-
neelsleden. Daarnaast bestaan er specifieke codes voor diverse 
bedrijfsonderdelen. Het bedrijf levert veel inspanning om de 
code permanent onder de aandacht van de werknemers te hou-
den. Met name de normen ten aanzien van milieu en veiligheid 
lijken goed te zijn verankerd in de organisatie. Er zijn geen voor-
zieningen voor uitvoering of handhaving. Ethics B.V. hanteert 
ook een aantal andere instrumenten, in het bijzonder op het ter-
rein van milieu en veiligheid. Zorgsystemen nemen daarbij een 
belangrijke plaats in. 

Niettemin hebben ernstige milieu-overtredingen plaatsgevon-
den, veroorzaakt door verouderde installaties. In een dergelijke 
situatie kunnen zorgsystemen hoogstens als lapmiddel dienen. 
Het is het gevolg van een gebrekkige afstemming tussen 'strategi-
sche' en 'operationelebesluitvorming. 15  De (operationele) be-
sluitvorming op de korte en middellange termijn, zoals die be-
treffende het milieuzorgsysteem vindt plaats door de directie van 
de Nederlandse lokatie. Over grote investeringen voor de lange 
termijn, zoals het vervangen van verouderde apparatuur, wordt 
beslist door de hoofddirectie in de VS. Daarbij spelen milieu-
overwegingen kennelijk geen doorslaggevende rol. 

Conclusie 

Bedrijfscodes zijn een middel om leden van een organisatie te 
wijzen op de morele toelaatbaarheid en de gevolgen van hun 
handelen. Aldus kunnen zij tevens fungeren als een instrument 
voor criminaliteitspreventie. Uit de NCW-monografie (1991) 

15 Heuvelhoff e.a. komen in de door hen beschreven case-studie Sweden Metal tot 

eenzelfde soon verklaring. Ook daar had men op operationeel niveau in Nederland 

oog voor de milieu-aspecten van de bedrijfsvoering, maar op strategisch niveau was 
de nijpende milieu-situatie van de fabriek in Nederland voor de Raad van Bestuur in 

Zweden geen overweging. De twee were/den lijken los van elkaar to staan (Heuvelhoff, 

e.a., 1994, p. 32). 
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blijkt dat in 1990 22 van de honderd grootste bedrijven in Neder-
land een of meer codes hadden. Uit onze inventarisatie blijkt dat 
dit aantal gestegen is tot minstens 31 en waarschijnlijk 35. Op 
zich is dit een hoopvolle ontwildceling. Onze andere bevindingen 
stemmen echter minder optimisitisch. De stuurgroep stelt te-
recht in haar Handreiking (1994, p. 15) dat het totstandkomings-
proces van de code zeker zo belangrijk is als de code zelf. Betrok-
kenen moeten mee kunnen discussiren en zich betrokken voelen 
bij de inhoud. In dit opzicht geven de resultaten van onze 
praktijkverkenning enige reden tot zorg. 

De wijze van totstandkoming (top-down), de doelen (vaag) en 
de wijze van formuleren (open, abstract) lijken weinig bevorder-
lijk voor het tot leven komen van de codes. Dit wordt genius-
treerd in de beide case-studies. Bij Ethics B.V. is de code zelfs 
rechtstreeks vanuit de VS geparachuteerd in de vestiging in Ne-
derland. 

De inhoud van codes is veelal primair gericht op het bedrijfs-
belang en in mindere mate op naleving van wettelijke of ethische 
normen. In het algemeen speelt criminaliteitspreventie een on-
dergeschikte rot. Wat gezien wordt als bedrijfsbelang is variabel. 
Bij Dutch Dignity NN. is de gedragscode onderdeel van een in-
grijpend veranderingsproces dat het bedrijf weer winstgevend 
moet maken. Bij Ethics B.V. is de code bedoeld om bij te dragen 
aan een positief imago. 

De meeste bedrijven doen tamelijk veel moeite bekendheid 
aan de code te geven. Len nogal extreem voorbeeld hiervan is 
Ethics RV. dat zich bijzonder veel moeite getroost, varirend van 
monitoren met teletekst tot ingelijste basis-waarden en cursus-
sen en trainingen. Echter, er bestaan nauwelijks voorzieningen 
voor daadwerkelijke uitvoering en handhaving. Ethics B.V. ver-
trouwt geheel op informele sociale controle. Bij Dutch Dignity 
N.V. is er weliswaar een centrale afdeling Security, maar die is 
niet verantwoordelijk voor uitvoering en handhaving op lokaal 
niveau. De resultaten van de enquete suggereren dat geringe 
aandacht voor uitvoering en handhaving de gebruikelijke situatie 
is. 

Onze inventarisatie laat een grote verscheidenheid zien aan 
codes en andere instrumenten om crimineel of onethisch gedrag 
tegen te gaan. Zorgsystemen en audits lijken vrij algemeen te 
worden toegepast. In de case-studies bleken deze zelfs belangrij-
ker dan de code. Daarnaast zijn bij voorbeeld het opnemen van 
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voorschriften in een standaard arbeidsovereenkomst en het 
screenen van personeel en externe relaties eveneens gebruikelijk. 
Hoewel de verschillende instrumenten niet onafhankelijk van 
elkaar functioneren, worden zij maar zelden in samenhang toe-
gepast. 

De resultaten van onze praktijlcverkenning doen niet vermoe-
den dat bedrijfscodes loskomen van het papier. Anderzijds sug-
geren onze bevindingen dat een bedrijfscode maar een van de 
mogelijkheden is die een onderneming heeft tot criminaliteits-
preventie, en zelfs niet de belangrijkste. Gelukkig leiden er meer 
wegen naar Rome. 
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Integriteitsonderzoek 
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Integriteit is een begrip dat zowel binnen de overheid als het be-
drijfsleven volop in de belangstelling staat. Gedrags- en bedrijfs-
codes worden ontwikkeld, er wordt gesproken over criminal au-
diting en screeningvan aannemers. Deze ontwikkeling hangt 
nauw samen met een veranderd denken over criminaliteits-
bestrijding. Tot voor kort was de criminaliteitsbestrijding uitslui-
tend repressief van aard. Nu is er meer en meer aandacht voor 
preventieve vormen van criminaliteitsbestrijding. In dit licht 
dient ook het integriteitsonderzoek gezien te worden. Met een 
integriteitsonderzoek kan, bij voorkeur voordat er spralce is van 
enige relatie, de integriteit van de relatie onderzocht worden. Een 
preventieve benadering dus. 

Een integriteitsonderzoek wordt ook wel aangeduid als een 
criminal audit. Deze term is echter misleidend. Criminal audit 
suggereert dat het onderzoek uitsluitend gericht is op criminele 
aspecten. Dit is niet het geval. Bij een integriteitsonderzoek spe-
len veel meer facetten een rol. Ook de lcwaliteit van de organisa-
tie en haar produkten of diensten is van belang. 

In deze bijdrage zal achtereenvolgens aandacht worden be-
steed aan de volgende aspecten van een integriteitsonderzoek: 
- definitie van een integriteitsonderzoek; 
- de noodzaak van een integriteitsonderzoek; 
- doelstellingen; 
- randvoorwaarden voor de uitvoering van een integriteits-
onderzoek; 
- integriteitsonderzoeken in relatie tot andere instrumenten: 
(n)iets nieuws onder de zon; 
- bronnen en normen. 

Tot slot zal een voorbeeld van een uitgevoerd integriteits-
onderzoek worden behandeld. Alvorens het integriteits-
onderzoek nader uit te werken volgen eerst enkele situaties die 

• De auteur is registeraccountant en als senior manager werkzaam bij KPMG Forensic 
Accounting te Amstelveen. 
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kunnen bijdragen aan de beeldvorming met betreldcing het 
integriteitsonderzoek. 

Voorbeel den 
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Een middelgrote onderneming is op zoek naar een nieuw kan-
toorpand. Via een bekende malcelaar wordt de onderneming ge-
wezen op een pand dat geschikt is voor de onderneming. Het 
pand staat op een Al-locatie, verkeert in uitstekende staat en de 
huurprijs is stevig, maar acceptabel voor een dergelijk pand. De 
onderneming besluit het pand te huren en korte tijd later wordt 
het pand betrokken en de naam van de onderneming op de gevel 
bevestigd. Tot zover is er niets aan de hand. Korte tijd later meldt 
een landelijk dagblad op de voorpagina dat de onderneming ge-
vestigd is in een pand dat eigendom is van een criminele organi-
satie die zich bezighoudt met handel in cocaine. Het pand blijkt 
eigendom te zijn van een in het buitenland gevestigde 
beleggingsfirma die op haar beurt zeer waarschijnlijk eigendom 
is van genoemde criminele organisatie. De onderneming heeft 
nu een groot probleem. Hoewel zij geen verwijtbare handeling 
heeft verricht, is zij onbewust betroldcen geraakt bij een crimi-
nele groepering. 

Ben ander voorbeeld. Een grote onderneming verzoekt een 
aantal schoonmaakbedrijven een offerte uit te brengen voor het 
schoonhouden van haar bedrijfspand. Na vergelijlcing van de of-
fertes kiest men voor de laagste offerte, die vijftien procent onder 
de andere offertes ligt. Na enige tijd komen er steeds meer klach-
ten dater slecht werk wordt geleverd. Dit is opmerkelijk daar de 
eigen medewerkers belast met het toezicht nooit opmerkingen 
hebben over de uitgevoerde werkzaamheden. Na onderzoek 
blijkt dat het schoonmaakbedrijf de toezichthouders van de on-
derneming op grote schaal heeft omgekocht met exotische reizen 
en exclusieve uitstapjes. Het schoonmaalcbedrijf zet in werkelijk-
heid maar de helft van in het contract overeengekomen perso-
neel in. 

Het laatste voorbeeld. Ben familiebedrijf is voornemens een 
joint-venture aan te gaan met een machinefabriek om gespeciali-
seerd gereedschap voor de automatiseringsindustrie op de markt 
te brengen. Kort nadat de joint-venture is gestart blijkt dat de 
machinefabriek geen middel schuwt om orders binnen te halen. 
Potentiele clienten worden meegenomen naar exclusieve clubs 
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alwaar in alle wensen wordt voorzien. De eigenaar van het fami-
liebedrijf is niet gediend van dergelijke iverkoopmethoden' bin-
nen de joint-venture. De directie van de machinefabriek stelt 
daarentegen dat dergelijke middelen onmisbaar zijn voor een 
succesvolle verkoop van het gezamenlijke produkt. Een conflict 
dreigt. 

Definitie integriteitsonderzoek 

Een integriteitsonderzoek kan gedefinieerd worden als een onaf-
hankelijk onderzoek naar verschillende aspecten van integriteit 
van een organisatie. Het onderzoek wordt voor een belangrijk 
deel binnen de organisatie en met toestemming van de leiding 
van de organisatie uitgevoerd. 

Een integriteitsonderzoek wordt veelal in opdracht van een 
(potentiele) externe relatie uitgevoerd. Het integriteitsonderzoek 
heeft in de kern als doel vast te stellen of de (potentiele) zaken-
partner integer is. Met andere woorden is de partner te vertrou-
wen of heeft men te maken met een onethische, eventueel crimi-
nele partner? 

Noodzaak integriteitsonderzoeken 
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In hoeverre zijn integriteitsonderzoeken noodzakelijk, en als ze 
noodzakelijk zijn, in welke situaties dienen dergelijke onderzoe-
ken dan te worden toegepast? De eerder gegeven voorbeelden 
zijn gebaseerd op bekende situaties. De beschreven situaties 
hadden voorkomen kunnen worden indien, alvorens de relatie 
werd aangegaan, een deugdelijk integriteitsonderzoek was uitge-
voerd. 

Nu is met enkele voorbeelden niet aangetoond dat integriteits-
onderzoeken noodzakelijk zijn. De noodzaalc is enerzijds het ge-
volg van de professionalisering van de georganiseerde criminali-
teit en de daarmee gepaard gaande vervlechting van deze 
criminaliteit met legitieme bedrijven. Anderzijds is het binnen 
veel organisaties gestarte bewustwordingsproces met betrekking 
tot integriteit een reden om ook aandacht te besteden aan de 
integriteit van de externe relaties. Anders gezegd, een onderne-
ming die de integriteit van zijn personeel van groot belang acht, 
zal geen relaties willen aangaan met bedrijven die trachten de 
integriteit van het personeel weer te ondermijnen. 
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In welke situaties het wenselijk is een integriteitsonderzoek uit 
te voeren, is van de volgende factoren athankelijk: 
- is er sprake van een omvangrijk project met een relatie; 
- is er sprake van een langdurige relatie; 
- is er sprake van een strategische of publicitair belangrijke rela-
tie? 

De aard en omvang - en dus de kosten - van een integriteits-
onderzoek maken dat het niet zinvol is voor iedere externe relatie 
een integriteitsonderzoek uit te laten voeren. Een integriteits-
onderzoek is slechts wenselijk indien er sprake is van een om-
vangrijk project en /01 een langdurige relatie. Een integriteits-
onderzoek laat men niet uitvoeren bij een leverancier alvorens 
drie pc's te bestellen. Evenmin zal men een integriteitsonderzoek 
laten uitvoeren bij de pizzeria die regelmatig maaltijden bezorgt 
voor het overwerkende personeel. Wel kan een integriteits-
onderzoek wenselijk zijn voor een strategische of publicitair be-
langrijke relatie. Greenpeace zal geen, ook niet op kleine schaal, 
zalcen willen doen met een bedrijf dat het met milieu niet zo 
nauw neemt. 

Doelstellingen 
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De inhoud van een integriteitsonderzoek wordt primair bepaald 
door de doelstellingen van het onderzoek. De volgende doelstel-
lingen zijn mogelijk: 
- vaststellen of er spralce is van criminele activiteiten binnen de 
te onderzoeken organisatie; 
- nagaan of de te onderzoeken organisatie gefinancierd is met 
gelden uit criminele bron; 
- vaststellen of de organisatie tracht haar relaties op ongeoor-
loofde wijze te beinvloeden. 

De belangrijkste doelstelling van een integriteitsonderzoek is 
veelal het vaststellen of er sprake is van criminele activiteiten, bij 
voorbeeld het witwassen van criminele gelden. Bij het onderzoe-
ken van dit aspect van integriteit zal aandacht worden besteed 
aan de verschillende bedrijfsprocessen binnen de organisatie en 
de daarbij horende geldstromen. Tegen deze benadering zou 
kunnen worden ingebracht dat bij een goed opgezette witwas-
operatie de activiteiten en geldstromen perfect op elkaar zijn af- 
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gestemd en dat een integriteitsonderzoek dergelijke operaties 
dan niet kan traceren. De realiteit is in dit geval mooier dan de 
theorie. Het blijkt in de praktijk ondoenlijk consequent een be-
paalde schijn op te houden. Met andere woorden: een in 
integriteitsonderzoeken gespecialiseerde onderzoeker met ken-
nis van ervaring met witwassen zal kunnen vaststellen dat er er-
gens spralce is van een onlogische relaties of transacties. Een be-
roemd voorbeeld van deze benadering is BCCI. Analyse van de 
bedrijfsresultaten van bepaalde BCCI-kantoren leerde dat de re-
sultaten op basis van de verantwoorde activiteiten nooit zo floris-
sant konden zijn. Hier moest dus sprake zijn van andere activitei-
ten. 

De tweede doelstelling die genoemd is, komt voort uit het ri-
sico dat de onderneming gefinancierd is met criminele gelden en 
daarmee direct of indirect in handen is van criminele elementen. 
Het eerder gegeven voorbeeld van de onderneming die een kan-
toorpand huurt, geeft de mogelijke rigico's aan. Er zijn voorbeel-
den bekend waar een criminele organisatie specifieke bedrijfs-
panden liet bouwen en met grote, ter beurze genoteerde 
ondernemingen onderhandelde over langlopende huurcontrac-
ten. De huur is uiteindelijk niet doorgegaan omdat de criminele 
organisatie door justitie werd opgerold voordat de contracten 
waren getekend. Uit alles kon echter worden afgeleid dat de be-
trokken ondernemingen in principe bereid waren de contracten 
te tekenen. 

Een ander voorbeeld uit de praktijk is de organisatie die aan 
een kapitaalintensief bedrijf een lening aanbiedt tegen een rente-
percentage dat ruim onder de dan geldende marktrente ligt. Na-
vraag leerde dat het zeker niet uitgesloten was dat de gelden uit 
een criminele hoek afkomstig waren. Onderhavige onderneming 
kon zich veroorloven de lening niet te accepteren. Ondernemin-
gen met een minder rooskleurige financiele positie hebben deze 
luxe wellicht niet. 

Indien de doelstelling is vast te stellen wie de belanghebben-
den achter een bepaalde vennootschap zijn, kan men tegen alle 
mogelijke juridische constructies aanlopen waarachter de feite-
lijke belanghebbenden schuil gaan. Met medewerking van de 
organisatie die onderwerp van onderzoek is, kan echter wel de-
gelijk vastgesteld worden wie de belanghebbenden zijn. 

Stel er is spralce van legitieme, integere belanghebbenden die 
zich uitsluitend uit fiscale of privacy redenen verschuilen achter 
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een juridische constructie. In dat geval kan de uitvoerder van het 
integriteitsonderzoek aan zijn opdrachtgever rapporteren dater 
sprake is van legitieme, integere belanghebbenden, zonder de 
namen van de betroldcenen te onthullen. In het geval dat de on-
derzochte onderneming weigert informatie te verstreklcen over 
haar eigenaren en belanghebbenden zal de onderzoeker dit zon-
der meer rapporteren aan zijn opdrachtgever. Deze zal dit vervol-
gens betrekken in zijn afweging al dan niet een relatie met de 
desbetreffende onderneming aan te gaan. 

De tot nu toe behandelde doelstellingen van een integriteits-
onderzoek rechtvaardigen de term criminal audit voor een 
integriteitsonderzoek. De dreiging van vermenging van de lang-
zamerhand spreekwoordelijke boven- en onderwereld is een se-
rieuze bedreiging voor de samenleving. Met een integriteits-
onderzoek kunnen ook niet of minder criminele aspecten van 
integriteit worden onderzocht. Dit is bij de derde van de hierbo-
ven genoemde doelstellingen het geval. Vaststellen of de organi-
satie tracht haar relaties op ongeoorloofde wijze te beinvloeden 
is niet zozeer een criminele toets als wel een beoordeling van de 
zakelijke integriteit. In dit verband is het bij voorbeeld relevant in 
welke mate een onderneming poogt haar afnemers gunstig te 
stemmen door middel van geoorloofde en niet geoorloofde trela-
tiegeschenken'. In de eerder genoemde voorbeelden van het 
schoonmaakbedrijf en de joint-venture was hier sprake van. In 
een van de volgende paragrafen zal een uitgevoerd integriteits-
onderzoek worden besproken waar met name aandacht is be-
steed aan deze doelstelling van een integriteitsonderzoek. 

Voorwaarden voor een Integriteitsonderzoek 
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Voor de uitvoering van een integriteitsonderzoek gelden een aan-
tal belangrijke voorwaarden. De belangrijkste daarvan is dat de 
organisatie die onderwerp van onderzoek is moet instemmen en 
meewerken aan het onderzoek. De bereidheid om aan een derge-
lijk onderzoek mee te werken is van een aantal factoren alhanke-
lijk. De meest voor de hand liggende factor is of de desbetref-
fende organisatie iets te verbergen heeft. Een door criminelen 
gerund bedrijf zal niet snel met een integriteitsonderzoek in-
stemmen. Ook de importantie van de verzoekende organisatie is 
van belang. Een multinational zal niet snel instemmen met een 
integriteitsonderzoek op verzoek van een ldeine onderneming 
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die slechts op Ideine schaal orders wil plaatsen. Bij grote projec-
ten, al dan niet openbare aanbestedingen en bij het aangaan van 
samenwerkingsverbanden kan een integriteitsonderzoek een 
zeer bruikbaar instrument zijn. 

Een geheel andere voorwaarde voor een integriteitsonderzoek 
is de onathankelijkheid en onpartijdigheid van de uitvoerder van 
het integriteitsonderzoek. De te onderzoeken organisatie zal 
slechts instemmen met een integriteitsonderzoek indien het 
voor haar vaststaat dat geen andere informatie dan welke betrek-
king heeft op het integriteitsonderzoek zelf aan de opdrachtgever 
wordt verstrekt. Voorkomen moet worden dat een opdrachtgever 
door middel van een integriteitsonderzoek strategische informa-
tie vergaart over haar potentiele relatie. Hierbij kan gedacht wor-
den aan winstopslag, kostprijsstructuur en toeleveranciers. Het is 
daarom ook niet wenselijk dat een integriteitsonderzoek wordt 
uitgevoerd door het bedrijf zelf dat informatie wil hebben. Er is 
dan namelijk geen sprake van onafhankelijIcheid en onpartijdig-
held. Beter is het dergelijke onderzoeken te laten uitvoeren door 
onafhankelijke, gespecialiseerde onderzoekers, zoals forensisch 
geschoolde registeraccountants. 

Bedrijven die in het kader van een integriteitsonderzoek door 
een externe onderzoeker worden bezocht doen er goed aan 
vooraf een schriftelijke bevestiging van de onderzoeker te vragen 
dat zij inzage lcrijgen in de uit te brengen rapportage en dat er 
geen andere informatie aan de opdrachtgever van het 
integriteitsonderzoek wordt gerapporteerd dan welke relevant is 
in het kader van het integriteitsonderzoek. 

(N) jets nieuws onder de zon 
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Is een integriteitsonderzoek een nieuw fenomeen? Het ant-
woordt luidt zowel bevestigend als ontkennend. Onderzoek naar 
de financiele positie en de deskundigheid van mogelijke leveran-
ciers vindt al langere tijd plaats. Doelstelling hiervan is bij voor-
beeld vast te stellen dat een leverancier niet het risico loopt op 
korte termijn failliet te gaan. Dit is bij voorbeeld relevant als con-
tinuIteit van belang is. Ook de technische know how van een be-
drijf wordt soms vooraf onderzocht, dit om vast te stellen of het 
bedrijf wel in staat is het gevraagde te leveren. De doelstelling 
van dergelijke onderzoeken heeft echter weinig met integriteit te 
maken. Daarbij komt dat dergelijke onderzoeken veelal van bui- 
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ten de onderneming worden verricht. In bepaalde gevallen wordt 
door het onderzochte bedrijf informatie vertrekt, maar daadwer-
kelijk onderzoek binnen het bedrijf vindt niet plaats. 

Een stap dichter naar de integriteitsonderzoeken gaan de zoge-
naamde contract audits. Dit is de in het contract bedongen mo-
gelijIcheid om de (financiele) uitvoering van het contract bij de 
leverancier te (laten) controleren. Dergelijke audits worden met 
name bedongen in situaties waar sprake is open calculaties: de 
leverancier mag bij voorbeeld alle kosten plus tien procent winst-
opslag aan de afnemer in rekening brengen. In een dergelijke 
situatie wil de afnemer door middel van een contract audit vast 
kunnen stellen dat geen andere dan de afgesproken kosten wor-
den doorbelast. Ben bijkomstigheid van een contract audit is dat 
hiermee onder bepaalde voorwaarden ook kan worden vastge-
steld of bij voorbeeld steekpenningen zijn betaald aan perso-
neelsleden van de opdrachtgever. De contract audit is in dat ge-
val ook een integriteitsonderzoek. Afhankelijk van de in het 
contract vastgelegde voorwaarden voor een contract audit kan de 
audit tegelijkertijd meer of minder dienst doen als een 
integriteitsonderzoek. Indien alleen het desbetreffende project-
dossier mag worden gecontroleerd zijn er minder mogelijlcheden 
dan wanneer de gehele administratie onderzocht mag worden. 

Ben echt nieuw element in een integriteitsonderzoek is dat 
men een dergelijk onderzoek bij voorkeur uitvoert voordat er 
spralce is van een contractuele relatie. Met andere woorden, be-
drijven mogen alleen op een project inschrijven of een offerte 
insturen indien ze akkoord gaan met een integriteitsonderzoek 
voorafgaand aan de ondertekening van het contract. Het zal dui-
delijk zijn dat dit alleen mogelijk en zinvol is voor grotere projec-
ten. 

Hoewel een integriteitsonderzoek in bepaalde gevallen in het 
verlengde van een contract audit ligt, is er wel degelijk sprake van 
een nieuwe benadering. Bij een integriteitsonderzoek staat de 
integriteit centraal. Dit, tezamen met het feit dat voor de uitvoe-
ring van een integriteitsonderzoek specifieke vaardigheden 
noodzakelijk zijn, maakt dat integriteitsonderzoeken als nieuw 
beheersingsinstrument aandacht verdienen. 
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Normen en bronnen 
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Eerder is aangegeven dat integriteitsonderzoeken waar het at dan 
niet aanwezig zijn van criminele banden voorop staat ook wei als 
criminal audits worden aangeduid. Bij integriteitsonderzoeken 
met deze doelstelling komt de vraag naar voren of voor dergelijke 
onderzoeken toegang tot justitiele gegevens niet noodzakelijk is 
om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Hoe kan men anders 
vaststellen dat er criminele banden zijn. Hoewel deze stelling op 
zich juist is, blijkt de praktijk anders te zijn. Het niet aanwezig 
zijn van criminele antecedenten wit zeker niet zeggen dat er geen 
sprake is van criminele betrokkenheid. Zeker daar waar sprake is 
van internationaal opererende criminele groeperingen. Dit 
neemt niet weg dat het wel aanwezig zijn van criminele antece-
denten een duidelijke signaalfunctie heeft. De overheid heeft ook 
de mogelijkheid bij grootschalige aanbestedingen leveranciers te 
toetsen op criminele antecedenten. 

Een goed uitgevoerd integriteitsonderzoek gaat verder dan het 
onderzoeken van de integriteit van de betrokken personen. Ook 
de geldstromen en de bedrijfsprocessen worden beoordeeld. Zo-
als eerder aangeven zal hierbij met name aandacht worden be- 
steed aan inconsistenties. Vastgesteld is namelijk dat het nage-
noeg onmogelijk is consequent een facade op te bouwen. 
Inconsistenties of onlogische constructies kunnen derhalve een 
signaal zijn van mogelijke criminele activiteiten. 

Een integriteitsonderzoek is een vorm van controle. Dat bete-
kent dat er wordt getoetst aan normen. Deze normen zijn niet 
voor die integriteitsonderzoeken gelijk. Zo gelden er binnen de 
overheid andere normen voor het accepteren van relatiegeschen-
ken dan in (bepaalde delen van) het bedrijfsleven. Bij de toetsing 
of er sprake is van criminele activiteiten of criminele eigenaren is 
er spralce van duidelijkere normen. Toch kan ook hier sprake zijn 
van het toekennen van verschillend gewicht aan bepaalde con-
stateringen. Voor de uitvoering van een integriteitsonderzoek is 
het dan ook noodzakelijk dat de onderzoekers bekend zijn met 
de door de opdrachtgever gehanteerde normen. 

Een integriteitsonderzoek is een vorm van onderzoek waar fi-
nancieel economische aspecten een belangrijke rol spelen. Uit-
voering door hierin getrainde onderzoekers, zoals accountants, 
ligt derhalve voor de hand. 
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Een integriteitsonderzoek 

Tot slot zal kort een uitgevoerd integriteitsonderzoek worden be-
schreven. Een overheidsinstantie geeft regelmatig opdrachten 
aan technische bedrijven voor het leveren van bepaalde techni-
sche installaties. Aangezien een bepaalde leverancier wel erg 
vaak werd ingeschalceld heeft de instantie een integriteits-
onderzoek laten uitvoeren bij deze leverancier. De leverancier 
was op basis van de in het contract opgenomen mogelijkheid tot 
controle gedwongen mee te werken aan het integriteits-
onderzoek. De leverancier was hiertoe ook zonder meer bereid, 
in de veronderstelling dat zij niets te verbergen had. Tijdens het 
integriteitsonderzoek is niet afieen de algehele werkwijze van het 
bedrijf beoordeeld, maar is ook uitvoerig onderzoek gedaan in de 
financiele administratie van de leverancier en zijn interviews ge-
houden met verschillende medewerkers van dat bedrijf. Vastge-
steld is dat enkele medewerkers van de overheidsinstantie met 
de directie van de leverancier en op kosten van de leverancier 
naar de VS zijn gereisd om aldaar een werkbezoek aan een fa-
briek af te leggen. Verder bleek dat er met enige regelmaat exclu-
sief werd gedineerd door de directie van de leverancier met ge-
noemde medewerkers. De opdrachtgever van het 
integriteitsonderzoek was geschokt door de resultaten en de be-
trokken medewerkers zijn alien overgeplaatst naar andere func-
ties. De leverancier is voor langere tijd uitgesloten van opdrach-
ten van deze overheidsinstantie. De leiding van het betrokken 
bedrijf bleek niet op de hoogte zijn van deze activiteiten van de 
verkoopstaf. 

Conclusies 
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Integriteitsonderzoeken zijn een belangrijke ontwikkeling in het 
kader van de (preventieve) bestrijding en beheersing van de cri-
minaliteit. De toenemende vervlechting van boven- en onderwe-
reld maalct dat de integriteit van relaties steeds meer een punt 
van zorg is. Door het uitvoeren van een integriteitsonderzoek kan 
een organisatie zich een goed beeld vormen van de integriteit 
van haar mogelijk toekomstige relatie. Ook kan een integriteits-
onderzoek door het beoordelen van de verkoopethiek van een 
mogelijke relatie een indirecte bijdrage leveren aan het bewaken 
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van de integriteit binnen de eigen organisatie: voorkomen wordt 
dat eigen personeelsleden in de verleiding worden gebracht. 

Een integriteitsonderzoek kan alleen uitgevoerd worden bin-
nen en met toestemming van de te onderzoeken organisatie. Als 
gevolg hiervan gaat van de aankondiging van een integriteits-
onderzoek al een preventieve werldng uit. De aard en omvang 
van een integriteitsonderzoek malcen dat het instrument alleen 
geschikt is voor situaties waar sprake is van grootschalige projec-
ten en/of langdurige relaties danwel van strategische of publici-
tair gevoelige relaties. Het specifieke karakter van een 
integriteitsonderzoek maakt dat dergelijke onderzoeken door 
onafhankelijke, gespecialiseerde onderzoekers dienen te worden 
uitgevoerd. 



Fraudepreventie door 
internal control 
Ervaringen binnen en buiten Nederland 

drs. H. den Boer RA.  
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Er zijn de laatste jaren ml van ontwikkelingen op het gebied van 
fraudebestrijding en fraudepreventie. Daarnaast zijn er ontwik-
kelingen gaande wat betreft het kijken naar de wijze waarop or-
ganisaties worden beheerst (controlled). Het is mogelijk om die 
verschillende gebieden afzonderlijk te bestuderen, maar ik ben 
van mening dat ze wet degelijk met elkaar te maken hebben. lk 
stel het begrip 'internal control' daarbij centraal. Internal control 
richt zich op de wijze waarop een organisatie wordt beheerst, dat 
wil zeggen hoe de organisatie haar doelstellingen bereikt en wel 
specifiek op het gebied van: 
- effectiviteit en efficiency van de activiteiten, de processen; 
- betrouwbaarheid van de financiele verslaggeving; 
- het voldoen aan van toepassing zijnde wet en regelgeving. 

Organisaties kunnen worden beoordeeld in hoeverre ze hieraan 
voldoen en eventueel wordt hierover gerapporteerd. In het na-
volgende worth dit verder toegelicht voor wat betreft de ontwik-
kelingen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada 
en Nederland. 

De Verenigde Staten van Amerika 

De bovenvermelde definitie van internal control komt uit het 
COSO-rapport. Dit rapport verscheen in 1992. Het heeft een 
voorgeschiedenis die teruggaat tot het Watergate-schandaal 
(1973). Ms gevolg daarvan Imam de Foreign Corrupt Practices 
Act in 1977 tegen corruptie tot stand. In deze wet zijn ook eisen 
opgenomen ten aanzien van administratie en het hebben van 
een goed systeem van internal control. In de jaren tachtig ver- 

• De auteur is vennoot en vooaitter van rayon-west bij Coopers and Lybrand in Den 

Haag. 
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schenen tal van rapporten over internal control. In 1985 werd als 
gevolg van enkele geruchtmakende faillissementen de National 
Commission on Fraudulent Financial Reporting ingesteld, beter 
bekend als de Treadway Commission. Deze commissie werd ge-
steund door de accountantsinstituten en ook door het bedrijfsle-
ven. Na rapportering in 1987 werd duidelijk dat internal control 
een bron was van veel verwarring. Er was behoefte aan een ver-
helderende studie die werd opgedragen aan Coopers & Lybrand. 
In 1992 werd het definitieve rapport uitgebracht. 

Het rapport staat bekend als COSO-rapport, een afkorting van 
Committee on Sponsoring Organisations of the Treadway-
Commissions. In de commissie waren bedrijfsleven en 
accountantsorganisaties vertegenwoordigd. Het COSO-rapport 
biedt mijns inziens een uitstekend referentiekader waaraan de 
beheersingsmaatregelen binnen organisaties getoetst kunnen 
worden, zodanig dat bij rapportering erover helderheid kan be-
staan over wat bedoeld wordt. Daarbij kunnen de volgende vijf 
gebieden onderscheiden worden: 
- de control-omgeving is de basis voor de andere elementen van 
het systeem van internal control. Het beInvloedt het control-
bewustzijn van de organisatie. Het omvat integriteit, ethiek en 
deskundigheid van directie en medewerkers van de organisatie, 
managementfilosofie en managementstijl, de manier waarop de 
leiding omgaat met gezag en verantwoordelijkheid, de organisa-
tiestructuur en personeelsontwikkeling, alsmede de betrokken-
heid van directie en commissarissen; 
- de risicobeoordeling is de identificatie en analyse van risico's 
relevant voor het bereiken van de doelstelling. Hierdoor wordt de 
basis gelegd voor de beheersing van deze risico's; 
- maatregelen van internal control verzekeren het management 
dat opdrachten worden uitgevoerd. Controlmaatregelen zijn er 
door de gehele organisatie heen en zijn zeer verschillend van 
aard, zoals autorisatie, verificatie, functiescheidingen enzovoort; 
- informatie en communicatie maken het mogelijk een organisa-
tie te leiden en te beheersen. Van belang is het op de juiste wijze 
verstreklcen van interne en externe informatie. Daarnaast is een 
goede communicatie van boven naar beneden en vice versa van 
groot belang in een organisatie; 
- het voortdurend zicht op de goede werking (monitoring) van 
het systeem van internal controlmaatregelen wordt verkregen 
door een stelsel van control-maatregelen die in het systeem van 
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een organisatie zijn opgenomen of door losstaande onderzoe-
ken. Door de controle op de werking verbetert de lcwaliteit van 
het systeem. 

Deze bovengenoemde vijf elementen hangen met elkaar samen 
en vormen een systeem dat dynamisch reageert op wisselende 
omstandigheden. 

net COSO-rapport is feitelijk niets nieuws. Nieuw is dater een 
brede overeenstemming is over het gebruik van het COSO-
rapport als gezamenlijk uitgangspunt. Ook de Amerilcaanse over-
heid heeft zich (bij monde van de General Administration Office, 
de Algemene Rekenkamer) inmiddels accoord verldaard met het 
rapport als gezamenlijk referentiekaden net is de visie van op-
stellers en gebruikers dat door het toetsen van de beheersings-
maatregelen de organisatie beter kan worden beheerst zodat on-
der andere fraude beter kan worden voorkomen. 

Verenigd Koninkrijk 
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Op 1 december 1992 verscheen in het Verenigd Koninkrijk het 
rapport van de commissie die naar haar voorzitter, Sir Adrian 
Cadbury, genoemd is. De commissie werd ingesteld door onder 
andere de London Stock Exchange en accountantsorganisaties 
om aanbevelingen te doen over de financiele aspecten van cor-
porate governance (het leidinggeven aan ondernemingen). Er was 
bezorgdheid ontstaan over de slechte kwaliteit van financiele 
verslaggeving, hetgeen nog werd versterkt door debacles als 
BCCI en Maxwell. 

Het rapport bevat een Code of Best Practice waarin de alge-
mene uitgangspunten zijn geformuleerd waaraan een onderne-
ming en haar organen behoren te voldoen. De ondernemingslei-
ding van beursgenoteerde ondernemingen dient hierover te 
rapporteren in haar jaarverslag. Ads kapstok van de eis tot rappor-
tering is gebruikt art. 221 van de Companies Act, op grond waar-
van de leiding verantwoordelijk is voor het voeren van een goede 
administratie. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen 
is een goed systeem van internal contro/-maatregelen nodig, in-
clusief maatregelen om het risico van fraude te minimaliseren. 

Ten tijde van het verschijnen van het Cadbury Rapport was het 
internal control-systeem nog niet uitgewerkt. Inmiddels is een 
uitwerking verschenen, geheel conform het COSO-rapport. Bo- 
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vendien moeten ondernemingen die in Engeland ter beurze ge-
noteerd zijn, met ingang van het boekjaar 1995 rapporteren over 
hun systeem van internal control-maatregelen, overigens wel 
beperkt tot maatregelen met betrelcking tot financiele verslagge-
ving. Daarmee is het Verenigd Koninkrijk zelfs verder dan de Ver-
enigde Staten, waar de verplichting tot rapportering nog niet be-
staat. 

In januari 1995 verscheen het Statement of Auditing Standards 
SAS 110 over fraud and error, een richtlijn waaraan het 
accountantsberoep moet voldoen. Een van de eerste paragrafen 
luidt: 'Auditors should plan and perform their audit procedures 
and evaluate and report the results thereof, recognizing that 
fraud or error may materially affect the financial statement.' Of-
wel, in de accountscontrole moet bewust rekening gehouden 
worden met het risico van fraude. De stelling dat de controle niet 
gericht is op het ontdekken van fraudes kan dus niet meer legi-
tiem gebruikt worden. Er moet bewust gelet worden op fraude-
risico's. 

In de praktijk leidt dit ertoe dat de staf extra getraind wordt in 
het onderkennen van signalen die op fraude kunnen duiden door 
zogenaarnde fraud alerts, zoals: 
- onverwacht hoog aantal ldachten over verkopen; 
- onverldaarde voorraadverschillen; 
- ongebruikelijke procedures met betreldcing tot een leverancier: 
- groot aantal ongedocumenteerde wijzigingen van 
computerprogramma's; 
- complexe boekingsgang; 
- veel transacties met groepsmaatschappijen; 
- gebrekkige functiescheidingen, enzovoort. 

In SAS 110 wordt nog eens nadrukkelijk gesteld dat het de verant-
woordelijkheid van de leiding is om te zorgen voor een goed sys-
teem van internal control, waarin begrepen een goede control-
omgeving in de onderneming, bewustzijn, gedragscode 
enzovoort. 

Canada 
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In Canada zijn de ontwikkelingen op het gebied van control 
vooral ingegeven vanuit de behoefte aan de bescherming van 
crediteuren. Overigens zijn deze ontwiklcelingen pas van de laat- 
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ste jaren, maar ze lopen wel parallel aan die in de Verenigde Sta-
ten en het Verenigd Koninlcrijk. In 1991 nam het Canadese Lager-
huis wetgeving aan met betreklcing tot financiele instellingen die 
audit committees opriep om zich ervan te verzekeren dat de ge- 
wenste internal control-maatregelen waren genomen. In mei 
1994 bracht de Criteria of Control Commissie een voorlopig rap-
port uit waarin richtlijnen zijn opgenomen ter zake van de crite-
ria die aangelegd moeten warden om een systeem van internal 
control-maatregelen te beoordelen. Deze richtlijnen bouwen 
voort op het COSO-rapport en geven er een geringe uitbreiding 
aan. 

Daarnaast verscheen een voorlopig rapport van de Commissie 
on Corporate Governance getiteld Where were the directors?Dit 
rapport is sinds 20 december 1994 definitief. De achtergronden 
zijn dezelfde als in het Verenigd Koninkrijk: zorg om de kwaliteit 
van jaarverslaggeving. Het voorstel van de commissie is om van 
ter beurze genoteerde ondernemingen met boekjaren eindigend 
na 30 juni 1995 rapportering te eisen over een set van richtlijnen, 
die overeenstemmen met de regels van het Cadbury-rapport. 
Ook hier is genoemd de eis van een toereikend systeem van in-
ternal control-maatregelen. De koppeling met het eerder ge-
noemde Canadese rapport is nog niet formeel gelegd maar ge-
zien de achtergrond van beide rapporten is dit mijns inziens nog 
een kwestie van maanden. 

Nederland 
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Ms we het in vorige paragrafen behandelde projecteren op de 
Nederlandse situatie dan komt Nederland er mager af. Neder-
land kent geen eisen van corporate governance. We kennen 
slechts wel lets soortgelijks in de vorm van het memorandum 
van de Nederlandse Bank van 1988 waarin rapportering wordt 
geeist over betrouwbaarheid en conch -Id/telt van de geautomati-
seerde gegevensverwerlcing en de notitie die DNB op 27 mei 1993 
uitbracht over de administratieve organisatie bij krediet-
instellingen. Hierin worden in acht te nemen richtlijnen beschre-
ven toegespitst op administratieve organisatie, management-
informatie en interne controle. Deze systemen zullen door de 
accountant worden beoordeeld en eventuele manco's komen 
onder andere via de management letter ter kennis van DNB. 
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Voorts kennen we in Nederland de verplichte rapportering aan 
de raad van commissarissen en aan het bestuur van een onder-
neming over de bevindingen van de accountant met betrekking 
tot de betrouwbaarheid en continuIteit van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking, op basis van de zogenaamde Wet compu-
tercriminaliteit.Deze verplichte rapportering gaat dus slechts 
over een ldein onderdeel van de internal control van de onderne-
ming. 

Ten slotte maak ik nog melding van toenemende belangstelling 
voor het begrip 'criminal auditing', waarbij het gaat om de wijze 
waarop nagegaan wordt met welke partners zaken wordt gedaan. 
Echter, ook dat vormt slechts een onderdeel van het totale sys-
teem van internal control, terwij1 het gewenst zou zijn dat het 
systeem als geheel bekeken wordt, aangezien dan slechts van 
echte beheersing sprake kan zijn. 

Een algemene conclusie moet zijn dat in Nederland het den-
ken over internal control en vooral het rapporteren over internal 
control ver achter loopt op hetgeen zich nu ontwilckelt in de An-
gelsaksische landen. Het systematisch beoordelen van internal 
control, het geheel van beheersingsmaatregelen in een organisa-
tie, kan niet anders dan een waardevolle bijdrage leveren aan het 
management van organisaties en aan het systematisch doorlich-
ten van de onderneming en daarmee ook aan het voorkomen 
van fraude en criminaliteit. Het daartoe gebruik maken van een 
internationaal erkend referentiekader maakt communicatie hier-
over eenvoudiger. Een tot op heden onderbelicht punt in inter-
nationaal verband is de moeilijkheid om rechterlijke uitspraken 
te doen. 

Voor de beoordeling van internal control bestaan geen harde 
normen, ook de weging van diverse manco's is een probleem, 
subjectiviteit kan dus een grote rol spelen. Toch ben ik van me-
ning dat deze problematiek niet uit de weg gegaan mag worden. 

Bekend is dat het Limperg-Instituut, het interuniversitair ac-
countancy instituut, een onderzoek doet naar de theorie over in-
ternal control in brede zin. Ik zou er een groot voorstander van 
zijn dat daarbij vooral de uitwerking in de praktijk wordt bekeken 
van de beoordeling van de beheersingsmaatregelen van organi-
saties. Dat zal ook in Nederland een goede bijdrage kunnen leve-
ren aan de betrouwbaarheid van jaarverslaggeving. 
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Toekomstlge ontwikkelingen 
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Het is moeilijk voorspellingen te doen. Toch bleek in het vooraf-
gaande de grote belangstelling in de Angelsaksische landen voor 
corporate governance en internal control. Terzijde zij nog opge-
merkt dat ook in Zuid-Afrika (King Commissie) en in Australie 
soortgelijke ontwilckelingen gaande zijn. Duitsland heeft door 
schandalen zoals Metallgesellschaft en dergelijke ook reeds meer 
belangstelling voor deze onderwerpen. 

Gezien het feit dat de Verenigde Staten, het Verenigd Konink-
rijk en Canada het COSO-rapport als uitgangspunt nemen, ver-
wacht ik dat dit rapport ook elders als referentiekader zal gaan 
gelden. Nederlandse ondernemingen zullen bij notering op bui-
tenlandse effectenbeurzen geconfronteerd worden met verwach-
tingen ten aanzien van rapportering over internal control. Het 
ligt voor de hand dat ook de Amsterdamse effectenbeurs samen 
met het Nivra gaat onderzoeken in hoeverre dergelijke eisen ook 
voor Nederlandse ondernemingen moeten gelden. 

De aandacht voor controls zal in het algemeen kunnen leiden 
tot een grotere alertheid op mogelijke fraudes. Dit kan een bouw-
steen zijn in de algemene strijd tegen criminaliteit: voorkomen is 
beter (en goedkoper) dan genezen. 



De advocaat tussen client 
en samenleving 

dr. LE. de Groot-van Leeuwen*  
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Advocaten lijken zich steeds minder aan te trelcken van de nor-
male fatsoensregels. Voor het belang van hun client moet alles 
wijken, zelfs als dat volkomen haaks staat op een algemener be-
lang' aldus Gerlof Leistra in Elsevier, 25 januari 1992. Al weer en-
kele jaren is er een publieke discussie gaande over de verant-
woordelijkheid van de advocatuur ten opzichte van de 
samenleving en het rechtssysteem.' Deze discussie is onder an-
dere opgekomen tengevolge van de, al dan niet vermeende, ban-
den tussen de advocatuur en de georganiseerde criminaliteit. 

In vele zalcen waarmee advocaten te maken lcrijgen bestaat een 
spanning tussen het algemeen belang en het belang van de 
client. Dit roept de vraag op hoe advocaten zich in dat span-
ningsveld opstellen. Trachten advocaten op enigerlei wijze hun 
partijdigheid voor de client te combineren met hun maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid? Of wijkt, zoals Leistra stelt, `alles 
voor het belang van de client?' In dit artikel zal deze vraag wor-
den beantwoord met behulp van materiaal verkregen uit inter-
views met advocaten, die gehouden zijn in het kader van een on-
derzoek naar de veranderende ethiek van de advocatuur. 2  
Vervolgens gaat het artikel in op de inhoud van de beroepscode 
van de advocatuur in de loop der tijd. Men zou immers kunnen 
verwachten dat juist in een beroepscode de spanning tussen de 
belangen van client en samenleving aan de orde komen en de 
advocaat hierin een leidraad voor zijn handelen kan vinden. 

De opstelling van de geInterviewde advocaten 

De geInterviewde advocaten zijn via verschillende vragen ge-
plaatst in het spanningsveld tussen samenleving en client. De 
tendens in de antwoorden op deze vragen is eenduidig: de advo- 

• De auteur is als universitair docent verbonden aan het lnstituut voor Rechtssociologie 

van de Katholieke Universiteit Nijmegen en als postdoc aan de Amsterdamse School 

voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. 
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caat kiest vrijwel altijd radicaal voor de client. Illustratief zijn de 
volgende citaten: 'Len advocaat verdedigt slechts het standpunt 
van de client.' Ik denk dat je je uiteindelijk door een ding moet 
laten leiden, dat is het belang van je client.' Het belang van de 
client gaat boven andere belangen, hoe groot het gevaar voor de 
samenleving ook is.' Ik heb maar aan twee man verantwoording 
af te leggen: aan de client en aan mijzelf.' 

Binnen deze algemene tendens zijn wel nuances te beluiste-
ren. Deze komen onder andere tot uiting in de antwoorden op 
een vraag omtrent het denken van advocaten over vormfouten. 
hit deze antwoorden blijkt dat de advocaten de mate waarin een 
advocaat zelf vormfouten uitlokt als een morele dimensie zien. 
Deze dimensie heeft de volgende drie treden: 
- het gebruik maken van spontaan optredende vormfouten; 
- het uitnodigen tot (vorm)fouten, ofwel het creeren van situa-
ties zodanig dat vormfouten een grotere kans op voorkomen 
hebben; 
- het geven van onjuiste informatie, ofwel misleiden en liegen. 

Het algemene patroon in de antwoorden is dat de advocaten de 
eerste trede zonder meer toelaatbaar achten. Dit is zo vanzelf-
sprekend dat het zelfs niet als een moreel vraagstuk wordt ge-
zien.3  

Len respondent geeft het volgende karalcteristieke voorbeeld: 
'Ik verdedigde eens een Maroldman die verdacht werd van 
moord. Er was geen tolk aanwezig bij de zitting, maar mijn client 
bleek redelijk Frans te praten. De rechter vond dat prachtig, want 
hij sprak zelf toevallig ook goed Frans, en hij verzuimde te vragen 
of er afstand werd gedaan van een tolk. lk liet dat gebeuren, we-
tende dat ik als ik in appel zou gaan de man geheid vrij zou ko-
men, zelfs wetende dat hij onmiddellijk de benen zou nemen. 
Geen probleem. Dan moeten ze maar beter opletten.' 

1 Zie hij voorbeeld Zwaap in Be Groene Amsterdammer van 26 februari 1992. Leistra in 

Elset4er van 25 jenuari en 30 oktober 1992, en NRC Handelsblad van 5 november 1994. 

2 Er zijn tachtig interviews met advocaten gehouden. Zie voor een beschrijving van de 

opzet van het onderzoek Schuyl en De Groot-van Leeuwen (19911 

3 Een advocaat denkt dal niet hijzelf near zijn (oudere) kantoorgenoot er mogelijk wel 

eons moeite mee heeft en slechts Oen advocaat zegt uitdrukkefijk dal hij niet altijd op 

vormfouten wijst Zie De Groot-van Leeuwen en Schuyt (1992) voor de spanning die 

doze advocaat ervaart tussen dal wat het beroep hem oplegt. de bescherming van de 

client, en dal wat hij in het belang van de samenleving acht 
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Sommige advocaten zetten ook de stap naar de tweede trede, 
zoals het volgende citaat laat zien: 'Bij rechtbank X ga ik malcke-
lijker in beroep van een tussenbeslissing van de rechter, omdat ik 
weet dat ze daar slordig met alles omspringen en de kans dat 
daar jets fout gaat, waardoor iemand vrij komt, groot is.' 

Mle geIntenriewde advocaten verwerpen echter de derde trede, 
en geven daarbij soms aan dat naar hun waarneming elders in de 
advocatuur er soms wel bewust wordt misleid. Uit de antwoor-
den op de vraag naar de vormfouten spreekt de radicale keuze 
om terwille van de client alle kansen die vormfouten bieden aan 
te grijpen, maar tevens zien we in de houding ten opzichte van 
treden twee en drie dat niet alles wijkt voor het belang van de 
client. 

In de interviews is de houding van advocaten ook gepeild door 
het voorleggen van enkele hypothetische dilemma's. Een daarvan 
is bij uitstek geschikt voor het aftasten van waar bij de advocaten 
de grens ligt. De casus luidt: 'Stel dat u iemand verdedigt die van 
moord wordt beschuldigd. De verdachte heeft de misdaad be-
kend op een manier dat niemand, ook uzelf, twijfelt aan de 
schuld. Zonder zijn bekentenis is er onvoldoende bewijs. Een 
psychiatrisch onderzoek alsook de bizarre wijze van spreken en 
het gedrag van de man overtuigen u ervan dat de man ernstig 
psychisch gestoord is. U bent ervan overtuigd dat u de bekente-
nis ongeldig kan laten verldaren op grond van het feit dat de 
client ontoerekeningsvatbaar was op het ogenblik dat hij de be-
kentenis afgaf. U bent er echter ook van overtuigd dat uw client 
in de toekomst gevaarlijk blijft. Wat zou u doen?' 4  

Het grootste deel van de advocaten blijft in het antwoord op 
deze vraag bij de radicale keuze voor de client. Bij voorbeeld: 'Die 
man behoort vrij te komen, omdat het niet mijn verantwoorde-
lijkheid is wat er daarna gebeurt. Ik denk dat je moet wijzen op 
de manier waarop de bekentenis is afgelegd en moet zeggen dat 
dat niet klopt. Het belang van de client gaat boven andere belan-
gen.' 

Sommigen beschouwen het dilemma als voorlopig onoplos-
baar en proberen daarom het probleem naar anderen, bij voor-
beeld de rechter, te verschuiven: 'Ik denk dat ik op een nader on-
derzoek zou aandringen bij de rechter.' Anderen stellen 
eenvoudigweg dat de man geen vrijspraak verdient, of stellen 

4 Deze casus is ontleend aan Jack en Jack (1989). 
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resoluut: 'Preventie van de maatschappij, daar gaat het om! le-
mand die uit de maatschappij moet, die moet je er niet in willen 
houden. lk realiseer me dat het wel ver gaat. Maar als het evident 
is dan heb ik er geen enkele moeite mee. De maatschappij moet 
zich helaas tegen dat soort stumpers beschermen.' 

Het blijkt, samenvattend, dater weliswaar extreme gevallen 
zijn waarin advocaten kunnen gaan aarzelen, of zelfs tegen het 
directe belang van hun client kunnen kiezen, maar dat in alle 
andere gevallen de advocaat een radicale keuze maakt voor het 
belang van de client. 

Het voorafgaande brengt de beroepscode van advocaten in 
beeld. Men zou kunnen verwachten dat in de code de verant-
woordelijIcheid van de advocaat jegens rechtssysteem en samen-
leving is opgenomen. Wellicht is in de code een poging verwoord, 
om het belang van de client en het belang van de samenleving 
met elkaar in balans te brengen. 

De veranderingen in de beroepscode 
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Van de Napoleontische tijd tot heden zijn er beginselen en regels 
voor de beroepsuitoefening van advocaten geformuleerd. Het 
eerste meer uitgebreide regelstelsel dateert van 1924: het Ont-
werp Ereregelen voor de advocaten (Meijer, 1986). Sindsdien zijn 
deze regels verschillende keren gewijzigd. In 1939 in het Ontwerp 
Herziene Ereregelen voor de Advocaten, in 1968 in de Ereregelen, 
in 1980 in de Gedragsregels en de laatste versie, in 1992. Deze 
gedragsregels voor advocaten brengen normen onder woorden, 
die naar de heersende opvatting in deze beroepsgroep in acht 
behoren te worden genomen hi] de uitoefening van het beroep. 
Zij zijn bedoeld als leidraad daarbij. 

Het optreden van advocaten wordt getoetst aan artikel 46 van 
de Advocatenwet. Dit artikel bevat drie toetsingsnormen voor de 
tuchtrechtspraalc: 
- 'enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als advo-
caat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belan-
gen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen'. Het gaat 
hierbij dus om de relatie met de eigen client; 
- inbreuken op de verordeningen van de Nederlandse orde van 
advocaten; 
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Van ereregelen naar gedragsregels 

5 Advocatenwet, editie Schuurman & Jordens, Tjeenk Willink, 1993, P.  68. 

6 Zie voor de jurisprudentie van het Hof van Discipline Schenk (1975), Mols en 

Malherbe (1990) en Boekman (1993), voor enige kwantitatieve ontwikkelingen van 

tuchtrechtzaken Doombos en De Groot-van Leeuwen (1994a) en voor de wijze van 
klachtafhandeling vanuit het perspectief van de klagers Doombos en De Groot-van 

Leeuwen (1994b). 
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- van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet 
betaamt.' 5  

Op grond van de wet en de verbindende verordeningen vastge-
steld in het belang van de goede uitoefening van de praktijk - 
met de gedragsregels als richtlijn wordt het tuchtrecht uitgeoe-
fend. De gedragsregels kunnen worden gezien als een uitwerking 
van de eerste en derde toetsingsnorm. Zij zijn niet bindend, maar 
dienen wel als richtlijn voor de tuchtrechter. 6  

In 1810 werd voor ons land een decreet uitgevaardigd waarin de 
beginselen stonden vermeld waardoor de advocatuur zich bij de 
beroepsuitoefening zou moeten laten leiden: 	probite, la deli- 
catesse, le desinteressement, le desir de la conciliation, l'amour de 
Ia verite et de la justice, un zele pour les faibles et les opprimes' 
(Visser van Uzendoorn e.a., 1968). Deze algemene beginselen 
werden in 1838 in de Nederlandse wet opgenomen (Rutgers, 
1977). Men vindt er de hoge idealen in terug die het advocaten-
beroep van oudsher hebben begeleid. In de beginselen gaan 
gedrags- en morele aspecten samen. En de laatste zijn heel con-
creet geformuleerd: de advocaat zou `een ijveraar voor de zwak-
ken en onderdrukten' moeten zijn. 

In 1939 luidt de centrale formulering van de Ereregelen: 'De 
advocaat mag nimmer uit het oog verliezen dat hij door zijne in-
schrijving deel uitmaakt van een orde, wier leden als zodanig ge-
roepen zijn tot het geven van leiding aan het rechtsleven, en (...) 
bevoegd zijn tot medewerking aan de rechtsbedeling naast de 
rechterlijke macht door het verlenen van de voor de goede recht-
spraak onmisbare rechtsbijstand en voorlichting bij de rechtscol-
legien. De advocaat behoort bij al zijn gedragingen van dit uit-
gangspunt uit te gaan. Al zijne bevoegdheden en alle hem 
bindende gedragsregels berusten op deze betekenis van het be- 
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roep en van den stand en moeten dienovereenkomstig worden 
verstaan en toegepast.' 

In dit algemene gedeelte van de Ereregelen uit 1939 zien we dat 
het morele aspect heel technisch is geworden; de maatschappe-
lijke rol van de advocaat is veel abstracter geformuleerd ('rechts-
bedeling') dan in de oorspronkelijke beginselen. Het gedrags-
aspect is belangrijker geworden en is verbonden met de stand 
van het advocatenberoep. 

Van levensged rag naar beroepsmatig handelen 

Bij bestudering van de beroepscodes van 1939 en 1968 valt in de 
eerste plaats een verandering in atmosfeer op. De term 'verbo-
den' bij voorbeeld, is in 1939 slechts eenmaal bij een onderge-
schikt punt te vinden 7; de overige regels spreken van lverplicht, 
'gehouden aan' en Iniet-geoorloofd'. In de beroepscode van 1968 
komt het woord 'verboden' zeven keer voor. 'Het is alsof niet 
meer de wijze vriend spreekt, maar eerder de met macht beldede 
autoriteit' (Wijckerheld Bisdom, 1968). flit bleek echter een tijde-
lijke verandering; de latere gedragsregels staan weer geheel in de 
taal van de verplichtingen. Daarmee wordt het niet-bindend ka-
rakter van de beroepscode uitgedrukt. 

Tot de vaste kern van de gedragsregels gedurende de hele pe-
riode behoort de regel over het levensgedrag van advocaten. Te-
gelijkertijd is er echter een verschuiving zichtbaar. In 1939 luidt 
het eerste deel van regel 2: 'De advocaat heeft zich te onthouden 
van gedragingen die naar buiten aanstoot geven.' In 1968 wordt 
dit als volgt geformuleerd: 'de advocaat dient zich er van bewust 
te zijn dat de tradities van zijn beroep en zijn plaats in de maat-
schappij het in acht nemen van een zeker decorum vereisen, zo-
wel in zijn beroep als daarbuiten.' In 1980 staat er: 'De advocaat 
dient, ook wanneer hij niet beroepshalve optreedt, zich zodanig 
te gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen 
beroepsuitoefening niet wordt geschaad.' Ten slotte is in 1992 de 
tussenzin 'ook wanneer hij niet beroepshalve optreedt' ge-
schrapt. 

In de beroepscode van 1939 lijkt het idee te zijn dat het beroep 
van advocaat in hoog aanzien staat in de samenleving en dat het 

7 Namelijk in regel 25 h die gaat over het verbod op salads of vergoeding bij de 

behandeling van pro-deo-zaken. 
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voor het handhaven van dit prestige voldoende is als de advocaat 
geen aanstoot geeft. De code van 1968 weerspiegelt de tijd 
waarin alle gevestigde instituties onder vuur lagen. Er spreekt 
een defensieve toon uit, gericht op het verdedigen van het oude 
maatschappelijke aanzien van de professie, waarbij meer be-
wustzijn en actieve handhaving ervan door de advocaten wordt 
vereist. In de code van 1980 schijnt impliciet erkend te worden 
dat de strijd voor een algemene elitepositie van de advocaat ver-
loren is. De code is nu gericht op de kern van de publieke functie 
van het beroep: het vertrouwen van de rechtzoekende (de client) 
in de advocatuur. De laatste stap in deze richting is in 1992 gezet, 
toen het privegedrag van de advocaat buiten het bereik van de 
code is geplaatst. Tegenwoordig is alleen het beroepsmatig han-
delen van de advocaat aan de code en het tuchtrecht onderwor-
pen. 

Reclameverbod 
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Een belangrijke en algemeen bekende verandering van de ge-
dragsregels is het opheffen van het verbod op reclame in 1989. 
Zowel in 1939 als in 1968 staat in de ereregels dat de advocaat de 
opdracht van de client dient af te wachten en direct noch indirect 

.zijn diensten behoort aan te bieden (respectievelijk regel 4.a en 
regel 7.1). Bovendien behoort de advocaat zijn clienten te ont-
vangen op zijn kantoor en mag hij hem slechts bij bijzondere 
omstandigheden bezoeken. Zo vertelt een advocaat in een inter-
view: 'Ik heb nog geleerd dat een advocaat niet naar de client toe 
gaat, nee de client komt bij de advocaat op bezoek. Dat is de 
waardigheid die men zich vroeger toedacht. Nu is het een zake-
lijke relatie over en weer.' In 1980 is de regel enigszins ingekort, 
maar de ban op reclame is gebleven: 'de advocaat behoort de 
opdracht van de client af te wachten' (regel 37). Ook dit valt te 
beluisteren bij advocaten: 'Ik ben toch niet zo oud, maar toch 
nog wel opgevoed met de idee dat je dat niet deed, achter je 
clienten aan gaan; je wachtte rustig af. Maar die tijd is voorbij.' In 
de laatste versie van de code in 1992 is deze regel vervallen. 

Het reduceren en verdwijnen van de regels betreffende de pu-
bliciteit wil echter niet zeggen dat publiciteit daarna onbeperkt 
mogelijk is. In 1985 werd de Verordening op de Publiciteit van 
kracht. Deze regelt de wijze waarop advocaten contact leggen 
met clienten. Aanvankelijk stond in deze verordening dat in be- 
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ginsel ieder vorm van publiciteit verboden was, tenzij daarop een 
uitzondering was gemaakt. Per 1 januari 1990 is de tegenoverge-
stelde methode gehanteerd en luidt artikel 1 van deze verorde-
ning: 'Het is de advocaat, onverminderd zijn verantwoordelijk-
held volgens de wet, toegestaan publiciteit te bedrijven, voor 
zover zulks niet in strijd is met de verordening.' 

In de loop der tijd is er op het gebied van reclame en publiciteit 
steeds meer toegestaan. Voor de advocaat is uiteindelijk een aan-
zienlijke verruiming van de mogelijkheden tot het leggen van 
contact met, en het werven van, clienten het resultaat, maar ook 
een verhevigde en meer openlijke concurrentieslag. Achter deze 
verandering schuilt zowel een algemene bewondering voor het 
marktsysteem in de samenleving als de druk van de sociale advo-
catuur van destijds. Deze wilde de drempel verlagen voor de ge-
wone rechtzoekenden (De Roos, 1979). Ofschoon in artikel 2 van 
de verordening op de publiciteit staat dat 'publiciteit die door of 
ten behoeve van hem wordt bedreven in overeenstemming is 
met de zorgvuldigheid die een behoorlijk advocaat betaamt en 
geen inbreuk vormt op het streven van advocaten naar een on-
derlinge verhouding die berust op welwillendheid en vertrou-
wen', is de publiciteitsverordening een stap naar een professie 
die meer en meer een zakelijk beroep wordt, net zoals dat van 
architecten, malcelaars en verzekeringsagenten. Allerlei vormen 
van reclame komen nu dan ook voor: advocaten sponsoren juri-
dische congressen, restauraties en foyers, en vermelden hun na-
men op trams en bierglazen, op t-shirts en reclameborden langs 
het hockeyveld. 

Geheimhoudingsplicht 
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De geheimhoudingsplicht geldt vanouds als een fundamenteel 
beginsel dat de advocaat bij de uitoefening van zijn beroep in 
acht behoort te nemen. In 1992 worden de zwijgplicht en zijn 
pendant het verschoningsrecht extra benadrukt: 'De advocaat is 
bij uitstek vertrouwensman van zijn client. Hij kan zijn taak 
slechts goed verrichten wanneer de client hem alle mededelin-
gen doet die voor de beoordeling en de behandeling van de zaak 
van belang zijn. flit kan van de client alleen verlangd worden 
wanneer hij dat kan doen zonder daardoor enig risico te lopen. 
In verband daarmee moet de advocaat met de grootst mogelijke 



Advocaat tussen client en samenleving 115 

zorgvuldigheid zijn geheimhoudingsplicht in acht nemen en ge-
bruik malcen van het hem toekomende verschoningsrecht.' 

Een reden van deze nieuwe nadruk op de vertrouwelijIcheid zal 
de hedendaagse publieke opinie zijn die stelt dat meer en meer 
advocaten in criminele sferen zijn geraalct en dat een categorisch 
recht op geheimhouding niet functioneel is voor het bereiken 
van de rechtvaardigheid. Zo pleitte een Amsterdamse officier van 
Justitie in 1993 voor afschaffing van het beroepsgeheim voor drie 
beroepsgroepen, waaronder de advocaten, vanwege het feit dat 
zij vuile handen zouden maken. 8  

Een andere reden kan gevonden worden in de trend dat de 
oorspronkelijke professie, zoals reeds gezegd, meer en meer nor-

. male business wordt. Het is de verdediging van een recht dat de 
juridische professie een concurrentievoordeel geeft. 

De teneur 

Als we nu naar de tendens in de ontwikkeling van de gedragsre-
gels sinds 1939 kijken dan zien we dat de nadruk is verlegd van 
de verdediging van de elitepositie van de beroepsgroep naar de 
verdediging van de goede relatie tussen advocaat en client. 

De genoemde verschuivingen in de gedragsregels komen niet 
uit de lucht vallen; zij komen overeen met de wens van de wetge-
ver. Per 1 februari 1986 is een wijziging van het advocaten-
tuchtrecht in werking getreden. Als belangrijkste reden voor deze 
wijziging noemt de memorie van toelichting de wens de belan-
gen van de client bij de tuchtrechtelijke handhaving van de nor-
men door een behoorlijke beroepsuitoefening meer tot uiting te 
laten komen. Verderop wordt vermeld: `niet de eer van de stand 
der advocaten maar de waarborg van een behoorlijke beroeps-
uitoefening met het oog op de belangen van de rechtzoekende is 
de primaire doelstelling van de tuchtrechtspraak.' 8  

Ook de veranderingen met betrekking tot reclame en geheim-
houding kunnen in hetzelfde licht worden bezien. Zij drukken de 
verschuiving uit van een professie naar normal consultancy busi-
ness. De versterkte aandacht voor de rechtzoekende en de ver-
minderde aandacht voor het belan.g van het collectief van de ad-
vocatuur brengt automatisch met zich mee dat een meer op de 

8 Zie NRC Handelsblad 21 oktober 1993. 

9 Kamerstukken II, 1979-1980, 16 094, nr. 3, pp. 1 en 2. 
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vraag gerichte, ondernemersachtige gedragswijze ontstaat en 
gelegitimeerd raakt.i° 

Een zelfde ontwilckeling als in Nederland deed zich in de Vere-
nigde Staten voor. Solomon (1989) stelt dat in plaats van profes-
sie de advocatuur geworden is tot commercie. En ook in de Vere-
nigde Staten boden de beroepscodes daar geen tegenwicht 
tegen; zij versterkten eerder deze tendens. Zo wijst Morgan 
(1985) er op dat door de gehele Amerikaanse geschiedenis heen 
er van advocaten is verlangd dat zij hun verantwoordelijkheden 
uitstrekten voorbij de grenzen van de individuele belangen van 
clienten. Deze gedachte vond onder andere zijn neerslag in de 
Canons of professional ethics van voor 1970. In de nieuwe codes 
echter, wordt deze oproep tot het verder denken dan het uitslui-
tend verdedigen van de belangen en vertegenwoordigen van 
clienten, achterwege gelaten. 

Conclusle 

Advocaten kiezen radicaal voor het belang van hun clienten, zo-
als bleek uit de gehouden interviews. In het voorgaande stelde ik 
de vraag of de beroepscode een tegenwicht biedt tegen deze 
keuze. Het antwoord hierop is onticennend. Het is zelfs zo dat dat 
sinds het begin van de negentiende eeuw steeds minder het ge-
val is. In de beginselen van 1810 is de maatschappelijke functie 
van de advocatuur verbonden met gewenste mottle eigenschap-
pen als rechtschapenheid en nauwgezetheid. In de code van 
1939 staat niet meer de samenleving, maar het rechtssysteem 
voorop. net  gewenste beroepsmatige gedrag en de gewenste ei-
genschappen van de advocaat hangen hier op miraculeuze wiize 
samen met de eer van de stand. Vanaf 1968 is de zorg voor de 
client steeds meer voorop komen staan. Zowel binnen als buiten 
de beroepsgroep wordt deze grotere clientgerichtheid positief 
gewaardeerd. In de oude beginselen en in de oude zorg 'om de 
eer van de stand der advocaten' gaat echter een norm van de be-
scherming van het algemeen maatschappelijk belang schuilt. De 
verschuiving naar een clientgerichte beroepscode heeft deze 

TO Inmiddels is mede door de hier genoemde discussies binnen de advocatuur de vraag 

gerezen of het nodig is em specifiek regels te formuleren voor de advocaat in 

strafzaken (vergelijk De Roos, 1995). Bovendien is or eon nieuwe conceptgedragswode 

van de commissie-Bruyninckx. 



Advocaat tussen client en samenleving 

norm verzwakt. Dit komt overeen met de ontwikkelingen in de 
Verenigde Staten. 
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internationaal perspectief 
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Inleiding 
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Zowel in de criminologie als in het beleid van de overheid be-
stond tot voor kort relatief weinig belangstelling voor de omvang 
en aard van de tegen het bedrijfsleven gerichte criminaliteit. De 
aandacht voor de ontvangende kant van de criminaliteit, dat wil 
zeggen voor de slachtoffers, is in het algemeen van recente da-
tum. Binnen dit nieuwe aandachtsveld aangeduid als de victimo-
logie - werd bovendien aanvankelijk in hoofdzaak gekeken naar 
de omvang en de gevolgen van het slachtofferschap van indivi-
duele personen. Door middel van zogenoemde slachtofferenque-
tes onder steekproeven uit de bevolking worden met regelmaat 
op landelijke en lokale schaal gegevens verzameld over ervarin-
gen van burgers met criminaliteit, hun onveiligheidsgevoelens 
en houding ten opzichte van de politie, justitie en het nemen van 
beveiligingsmaatregelen. De agenda's van het landelijke en ge-
meentelijke beleid met betrekking tot veelvoorkomende crimina-
liteit worden in Nederland mede bepaald door de resultaten van 
deze enquetes. In 1987 werd het initiatief genomen tot de uitvoe-
ring van een gestandaardiseerde, internationale slachtoffer-
enquete (Van Dijk, Mayhew e.a., 1990). Deze enquete is inmid-
dels, onder supervisie van het criminologische onderzoek-
centrum van de VN te Rome, uitgevoerd in ruim veertig landen 
(Alvazzi del Frate, Zvekic e.a., 1993). 

In Nederland werden in 1990 de uitkomsten gepubliceerd van 
de eerste slachtofferenquete onder een steekproef van bedrijven 
(Van Dijk en Van Soomeren, 1990). In deze enquete is op aan-
drang van het toenmalige hoofd security van Philips, de heer 
Sietsma, mede aandacht besteed gevallen van fraude door werk- 

• De auteurs zijn respectievelijk hoogleraar criminologie aan de Rijksuniversiteit Leiden 
en onderzoeker verbonden aan het WODC. 
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nemers en zakelijke relaties. Afgezien van een eenmalige studie 
in de Verenigde Staten naar inbraken en roofovervallen onder 
bedrijven (Reiss, 1986), was de Nederlandse enquete de eerste 
landelijke survey naar criminele schades van het bedrijfsleven ter 
wereld. Uit de enquete bleek onder meer dat het bedrijfsleven in 
Nederland ongeveer vijftig procent van de totale schade ten ge-
volge van de veelvoorkomende criminaliteit voor zijn rekening 
neemt. flit gegeven is mede de aanleiding geweest voor het enta-
meren van samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven. Deze 
initiatieven h ebben in 1992 geleid tot de instelling van het Natio-
nale Platform Criminaliteitsbeheersing onder voorzitterschap 
van de Staatssecretaris en later de Minister van Justine (Van Dijk, 
1995). 

Ook elders in de geIndustrialiseerde wereld valt een toene-
mende aandacht te constateren voor het bedrijfsleven als strate-
gische partner van de overheid bij de aanpak van criminaliteits-
problemen. Zo werd in 1993 in het Verenigd Koninlcrqk de 
National Crime Prevention Board ingesteld (een samenwerkings-
verband van het Britse bedrijfsleven en de overheid). 

Tijdens een conferentie over de Internationale Slachtoffer-
enquete te Rome in 1992 werd voorgesteld een soortgelijke ge-
standaardiseerde enquete uit te voeren onder het bedrijfsleven. 
Het project, dat de International Crimes against Businesses Sur-
vey (ICBS) werd genoemd, wordt gecoOrdineerd door een werk-
groep waaraan werd deelgenomen door medewerkers van het 
Ministerie van Justine, het Engelse Ministerie van Binnenlandse 
Zaken (Home Office), het National Institute of Criminology van 
Australie en de Universiteiten van Sheffield, Hannover en Lau-
sanne. 

Het doel van de ICBS is te komen tot een internationaal verge-
lijkend overzicht van de ervaringen met criminaliteit en fraude 
van het bedrijfsleven en van de kosten die daarmee zijn gemoeid, 
indusief die van preventieve maatregelen, waaronder de scree-
ningvan personeel. Ben dergelijke Eurobarometer voor criminele 
derving kan het bedrijfsleven/nationale overheden en wellicht de 
Europese Commissie houvast•geven voor het voeren van een 
hierop gericht beleid. Hoewel in de enquete niet is gevraagd naar 
het gebruik van gedragscodes, bieden de uiticomsten wel een 
goed, vergelijkend overzicht van de totale criminaliteits- en 
fraudeproblematiek waarmee het bedrijfsleven wordt geconfron-
teerd. Wetenschappelijk bezien vormen de resultaten een logisch 
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en onmisbaar complement op die van de Internationale 
Slachtofferenquete onder huishoudens. 

In de eerste ronde van de survey onder bedrijven waarover hier 
zal worden gerapporteerd, heeft de nadruk gelegen op de erva-
ringen van de detailhandel. In enkele landen, waaronder Neder-
land, zijn echter ook bedrijven uit andere bedrijfstakken geen-
queteerd. Het onderzoek is tot op heden uitgevoerd in Australie 
(Walker, 1994), het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, het 
voormalige West-Duitsland, Italie, Zwitserland, Tsjechie, Honga-
rije (Boedapest) en Zuid-Afrika (Naude, 1994). Tevens werd een 
pi/otstudie uitgevoerd onder zeventig detaillisten in de Indonesi-
sche stad Surabaya (Sahetapy, 1994). 

In dit artikel zullen, vooruitlopend op integrale rapportages 
door het WODC, de Research and Planning Unit (Mirrlees-Black 
en Ross, 1995) en de andere betrokken instituten, enkele kern-
uiticomsten van de enquete worden gepresenteerd. Wat betreft 
Nederland zullen enige resultaten inzake slachtofferschap in de 
detailhandel, de industrie en de horeca worden besproken. Wat 
betreft de internationale gegevens, gaat de aandacht vooral uit 
naar de detailhandels, omdat over die sector, zoals gezegd, gege-
yens uit alle deelnemende landen beschikbaar zijn. 

In eerste instantie worden de niveaus van slachtofferschap ver-
geleken. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed 
aan slachtofferschap van fraude en corruptie. Voor enkele delic-
ten zal een vergelijking worden gemaakt met de uitkomsten van 
de internationale enquetes onder huishoudens. In het tweede 
deel van het artikel komen de uitkomsten betreffende schadebe-
dragen en preventiemaatregelen summier aan de orde. Het arti-
kel wordt afgesloten met een korte discussie. 

Nadat in 1993 vooronderzoeken waren uitgevoerd in Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk, is in de eerste helft van 1994 door het 
onderzoeksbureau Inter/View, in opdracht van de internationale 
werkgroep, een internationale enquete uitgevoerd inzake 
slachtofferschap van criminaliteit onder commerciele onderne-
mingen. In elk deelnemend land werd een bedrijvensteekproef 
getrokken uit een bedrijvenpopulatie, die werd verschaft door 
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een list broker) ledere steekproef is gestratificeerd naar bedrijfs-

type en -grootte. Dit resulteerde in een random selectie van be-

drijven met 1-10 en 11 of meer personeelsleden, binnen diverse 

sectoren, te weten detailhandel (alle landen), industrie (alleen in 

Australie, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) en horeca (Au-

stralie, Nederland en Zwitserland). 3  

Grote bedrijven, dat wil zeggen ondernemingen met elf of 

meer werlcnemers, zijn oververtegenwoordigd in de bruto steek-

proef. Dit was noodzakelijk om betrouwbare uitspraken over be-

drijven in deze Masse te kunnen doen. 

De interviews met de respondenten in de survey werden in het 

algemeen telefonisch verricht via de zogenaamde 'CatiLmetho-

diek4  (Australie, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italie, het Vere-

nigd KoniMcrijk, Zwitserland en Zuid-Afrika). In Tsjechie en Hon-

garije (Boedapest) daarentegen zijn de geinterviewden in een 

face-to-face situatie geenqueteerd, dat wil zeggen in een direct 

gesprek. Met uitzondering van Australie waar het hoofd-

onderzoek een jaar eerder is uitgevoerd, vonden alle onderzoe-

ken plaats tussen april en augustus 1994. 

In de ICBS-enquere worden vragen gesteld omtrent de vol-

gende misdrijven: inbraak en poging tot inbraak, vandalisme, 

diefstal van dan wel uit bedrijfsvoertuigen, diefstal door Idanten, 

personeel, buitenstaanders of onbekenden, fraude door perso-

neel of buitenstaanders, (poging tot) roof, mishandeling, en cor-

ruptie. Voor elk van deze misdrijven wordt onder meer gevraagd 

naar de frequentie van voorkomen en de daarmee geassocieerde 

kosten. 

Steekproefbeschrijving, representativiteit en vergelijk-

baarheid 
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In totaal zijn in de deelnemende landen 7558 bedrijven geenque-

teerd, exclusief Australie (duizend) en Zuid-Afrika (tweehon-

derd). Omdat industrie en horeca in veel landen niet in de survey 

1 Bij voorbeeld eon Kamer van Koophandel of eon firma die dergelijke overzichten op 

commereiele basis verkoopt. 

2 Volgens de Standard Industrial Classification (SIC) indefing. Overigens varieert de 

gebruikte SIC indeling per land. In Nederland is de Standaard Bedrijven Indeling (SBI) 

gebruikt. 
3 Aileen voor de detailhandel zijn in alle deelnemende landen gegevens beschikbaar. 

4 'Ceti steal voor 'Computer aided telephone interviewing'. 
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waren vertegenwoordigd, behoren de meeste bedrijven tot de 
sector detailhandel (68,6%). Daarvan bestaat 41,6% uit detail-
handels met elf of meer werknemers;.de overige 58,4% heeft een 
tot tien employees in dienst. 5  

Vergeleken met de zeer hoge netto responspercentages die 
werden gerealiseerd in de sectoren detailhandel 1-10 en 11 of 
meer employees in Nederland (respectievelijk 79% en 72%) en 
het Verenigd Koninlcrijk (respectievelijk 82% en 77%), zijn de re-
sultaten in Frankrijk, Duitsland, Italie en Zwitserland aan de lage 
kant (ruwweg varierend tussen 49% en 66%). 5 Vergeleken bij het 
eerdere Nederlandse onderzoek van Van Dijk en Van Soomeren 
(1990) zijn alle responsepercentages goed te noemen (bij deze 
studie was het responsepercentage 48%). Voor zover de beschik-
bare gegevens dat toelaten, wijst responsanalyse op branche-
niveau (dat wil zeggen binnen de sector detailhandel) uit, dat de 
netto responsverdelingen niet noemenswaardig afwijken van de 
initiele bruto steekproef. 7  

Volgens onderzoeksbureau Inter/View zijn de steekproeven 
representatief voor de grotere detailhandelsbedrijven (elf of meer 
werlcnemers), omdat het steekproefkader — waaruit de bruto 
steekproef werd getrolcken — vrijwel alle bedrijven van dit type 
binnen het land in kwestie bevat (Inter/View, 1994). De even-
wichtige verdeling van de non-respons binnen deze categorie in 
aanmerking nemend, leidt dit tot conclusie dat de Nederlandse, 
Engelse en Duitse resultaten inzake deze bedrijfscategorie inder- 

5 De verdeling van detailhandels in de Nederlandse steekproef wijkt.als gevolg van de .' 
oversampling, at van de werkelijke situatie in Nederland. Volgens CBS gegevens heeft 

6,6% van de bedrijven in de detailhandelssector tien of meer personeelsleden in 

dienst; in de steekproef is het percentage 36% (Statistisch jaarboek 1995, CBS, 1995, 

p. 347). Vergelijkbare afwijkingen vindt men terug inzake de horeca en de industrie. 
6 Hongarije en Tsjechie blijven hier buiten beschouwing vanwege de afwijkende 

onderzoeksmethode en -procedure. Hierover zal in het WODC-rapport worden 
- gerapporteerd. 

7 Responsanalyse op dit niveau was overigens slechts mogelijk voor de gegevens uit 

Engeland, Duitsland en Nederland. Wat bedrijven met tien of minder personeelsleden 
aangaat, is het enigszins onduidelijk in hoeverre de diverse steekproeven qua type 

bedrijven representatief zijn. Dit is een gevolg van het feit dat op de originele lijsten, 

gehanteerd bij het trekken van de steekproeven (de steekproefkaders), een onbekend 
aantal bedrijven 6ntbreekt Kortom, de bruto en daarmee waarschijnlijk ook de netto 

steekproeven, bevatten mogelijkerwijze onbekende vertekeningen ten opzichte van de 

verdeling van bedrijven in de verschillende populaties. Dat zou kunnen betekenen dat 
de detailhandels met tien of minder personeelsleden internationaal niet zonder meer 

vergelijkbaar zijn. 



JustItiele verkenningen, HS. 21, nr. 4, 1995 

daad vergelijkbaar zijn. Of deze conclusie ook geldt voor de re-
sultaten van de overige landen is minder zeker. Ten eerste is 
(non-)responsanalyse daar niet mogelijk en ten tweede is het 
responspercentage lager. Echter, met het oog op de in Nederland, 
het Verenigd Koninlcrijk en Duitsland behaalde resultaten lijkt de 
assumptie dat deze uitkomsten ook van toepassing zijn op de 
overige deelnemende landen, niet onredelijk. 

Wat betreft Nederland is, naast de gegevens inzalce detail-
handelsbedrijven, ook informatie verzameld over de horeca en 
industrie. Het responsniveau is acceptabel: 74% en 66% voor res-
pectievelijk kleine en grote industriele ondernemingen en 76% 
en 72% voor horeca-bedrijven met respectievelijk 1-10 en 11 of 
meer werIcnemers. De verdeling van de non-respons is tamelijk 
evenwichtig. Het veldwerlcrapport van Bureau Inter/View (1994) 
geeft geen uitsluitsel over de lcwaliteit of volledigheid van het 
steekproefkader met betreldcing tot deze branches. Daarmee is 
een oordeel over de mate van representativiteit van de gegevens 
over industriele onderneming en horeca niet te geven. 

De resultaten die in het hiernavolgende worden gepresenteerd, 
zijn berekend nadat een herweging naar personeelsbestand van 
de steekproeven had plaatsgevonden. Deze was noodzakelijk 
wegens de oververtegenwoordiging van grote detailhandels in de 
diverse surveys. Deze manipulatie resulteert, voor elk deelne-
mend land, in een verdeling van grote en kleine bedrijven in de 
sectoren detailhandel, industrie en horeca (voorzover bevraagd) 
die de distributie in de populatie van de respectievelijke landen 
weerspiegelt. 

Slachtofferschap van criminaliteit in de deelnemende 
landen 

124 

Zoals vermeld, zijn in de enquete vragen gesteld omtrent 
slachtofferschap van inbraak en poging tot inbraalc, vandalisme, 
diefstal van dan wel uit bedrijfsvoertuigen, diefstal door klanten, 
personeel, buitenstaanders of onbekenden, fraude door perso-
neel of buitenstaanders, (poging tot) roof, mishandeling, en cor-
ruptie. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn voor dit artikel de 
gegevens aangaande slachtofferschap van inbraalc en poging tot 
inbraalc samengevoegd. Hetzelfde is gebeurd inzake slachtoffer-
schap van diefstal door klanten, personeelsleden, buitenstaan-
ders en onbekenden. 
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Tabel 1 geeft de percentages slachtoffers in de detailhandel van 
verschillende misdrijven in de diverse Europese landen (zoals 
gezegd zijn alleen wat de detailhandel betreft gegevens uit alle 
deelnemende landen beschikbaar). Ter vergelijldng zijn ook de 
resultaten uit de Australische survey opgenomen, voorzover op 
dit moment voor handen. Uit de tabel blijkt allereerst dat de 
meeste bedrijven regelmatig met vormen van criminaliteit zoals 
diefstallen en inbraken worden geconfronteerd. De slachtoffer-
percentages van bedrijven liggen vele malen hoger dan die van 
particuliere burgers. Op deze verhouding zal hieronder nog wor-
den teruggekomen. 

In internationaal verband kan men Nederland beschouwen als 
een 'middenmoter'. Fraude door buitenstaanders komt in Neder-
landse detailhandels relatief weinig voor: Nederland neemt hier, 
met 12,6% slachtoffers in 1993, de achtste plaats in. Ook corrup-
tie, dat wil zeggen omkoping van personeel of afpersing, komt in 
Nederland slechts sporadisch voor. 

De detailhandels in Tsjechie tellen een verhoudingsgewijs op-
merkelijk hoog slachtofferpercentage. Bij vier van de tien types 
criminaliteit staat deze staat wat dit betreft op de eerste plaats en 
drie maal bezet zij de tweede positie. Aan het andere einde van 
het slachtofferspectrum vindt men Italie, dat vier maal op de 
laagste plaats staat. 

Behalve informatie inzake detailhandel zijn, voor Nederland, 
ook slachtofferschapgegevens beschikbaar voor de sectoren ho-
reca en industrie (tabel 2). Wanneer men de drie sectoren ge-
combineerd overziet, betreft het hoogste slachtofferpercentage 
diefstal door personen (bij voorbeeld door personeelsleden of 
buitenstaanders). Ruim de helft van alle genqueteerde bedrijven 
zegt daarvan slachtoffer te zijn geworden in 1993 (58,5%). Een op 
"de drie bedrijven werd getroffen door (poging tot) inbraalc 
(32,3%), terwijlongeveer een op de zes bedrijven te kampen 
kreeg met diefstal uit bedrijfsvoertuigen en met vandalisme (res-
pectievelijk 16,6% en 17,9%). Relatief zeldzaam zijn gevallen van 
(poging tot) roof, diefstallen van bedrijfsvoertuigen, corruptie en 
fraude gepleegd door werknemers (alle circa 3%). 

Beschouwt men de mate waarin de verschillende sectoren rap-
porteren de dupe te zijn geworden van verschillende vormen van 
criminaliteit, dan blijkt de detailhandel globaal de meeste slacht-
offers telt (tabel 2). Horeca-bedrijven staan op de eerste plaats 
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Tabel 2: Slachtofferschap per type misdriff per sector (in %). Selectie Nederland; 

gewogen naar bedriffsomvang 
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Detailhandel 	Industrie 	Horeca 	Totaal 

	

% 	 % 	 % 	 % 

Inbraak + pogingen 	 34,7 	21,8 	38,5 	32,3 

Vandalisme enzovoort 	 18,1 	14,8 	21,6 	17,9 

Diefstal van eigendom: 

-Van bedrijfsvoertuig 	 3,0 	 3,2 	 2,6 	 3,0 

-Uit bedrijfsvoertuig 	 17,7 	16,9 	11,0 	16,6 

Diefstal door personen 	 66,4 	48,1 	37,1 	58,5 

Fraude: 

-Door personeel 	 3,0 	 2,8 	 2,6 	 2,9 

-Door buitenstaanders 	 12,6 	10,1 	 8,0 	11,3 

(Poging tot) roof 	 4,4 	 1,1 	 3,1 	 3,4 

Mishandeling enzovoort 	11,0 	 5,1 	10,4 	 9,5 

Corruptie 	 2,4 	 5,2 	 1,6 	 2,9 

wat betreftslachtofferschap van inbraalc en vandalisme. Onderne-
mingen in de industriele sector krijgen het vaakst te maken met 
gevallen van corruptie en diefstal van bedrijfsvoertuigen. 

Corruptie 

Naast de vraag naar eigen ervaringen met corruptie als slachtof-
fer is aan de respondenten gevraagd of zalcen als afpersing door 
overheidsfunctionarissen of anderen, het eisen van 
beschermingsgeld, black mailing en dergelijke in hun bedrijfstak 
gangbaar zijn. Volgens zestien procent van de ondervraagde Ne-
derlandse ondernemers komen dit soort praktijken veel of rede-
lijk veel in hun bedrijfstalc voor. Van de horeca-ondernemers was 
45% deze mening toegedaan. In tabel 3 wordt een overzicht gege-
ven van de antwoorden per land van de detailhandelaren. 
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'label 3: Oordeel over het voorkomen van corruptle In de eigen hedrilfstak In acht 

Europese landen; In %. SelectIe detallhandels; getvogen near bedrIlfsomvang 

Komt voor 	 NL% DL% FR% ZW% TS% UK% 110% IT% 

'feel 	 2,1 	2,9 	0,5 	0,0 	10,0 	1,0 	1,2 	1,3 

Redelijk veel 	 8,8 	11,8 	0,9 	2,8 	24,1 	6,4 	15,2 	14,1 

Niel veel 	 30,8 	19,6 	2,8 	9,8 	31,4 	21,5 	19,5 	21,6 

Helemaal nIet veel 	58,3 	65,7 	95,8 	87,5 	34,4 	71,1 	64,0 	62,9 

Uit tabel 3 blijkt dat detailhandelaren in Tsjechie, Hongarije en 
Italie het vaakst van mening zijn dat in hun bedrijfstalc redelijk 
tot veel corruptie voorkomt. Het valt op dat slechts weinig Franse 
detaillisten deze mening zijn toegedaan terwij1 het slachtoffer-
percentage daar juist vrij hoog ligt (zie tabel 1). 

Vergelijking met de slachtofferpercentages van particulie-
ren 

Zoals hierboven opgemerkt, zijn de slachtofferpercentages van 
bedrijveri hoger dan die van huishoudens. Sommige delicts-
vormen hangen direct samen met de bedrijfsuitoefening, zoals 
winkeldiefstal, en hierbij is een vergelijking met particulieren 
niet mogelijk. Andere delictsvormen treffen zowel particulieren 
als bedrijven. In tabel 4 zijn voor drie geselecteerde delictstypen 
de slachtofferpercentages van huishoudens en bedrijven per land 
naast elkaar geplaatst. In deze vergelijking zijn ook de uitkom-
sten van de studie in Zuid-Afrika opgenomen. 

Uit tabel 4 blijkt dat in alle landen het risico op een inbraak 
ongeveer tien keer hoger is voor detailhandelsbedrijven dan voor 
huishoudens. Magazijnen en winkeletalages zijn op zichzelf inte-
ressante doelwitten voor inbrekers. Dergelijke panden vormen 
extra aantrelckelijke doelwitten omdat zij, anders dan de meeste 
woningen, 's avonds niet worden gebruikt of bewoond. Ook de 
percentages autodiefstallen en berovingen liggen over het alge-
meen bij bedrijven fors hoger. De hogere percentages slachtoffer-
ervaringen van bedrijven voor autodiefstal zijn waarschijnlijk 
mede het gevolg van het bezit van meerdere auto's per bedrijf. 

128 
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Criminologisch interessant is de vraag of landelijke slachtoffer-
percentages van huishoudens samenhang vertonen met die van 
bedrijven. Oftewel, indien de particuliere slachtofferpercentages 
in een land relatief hoog zijn, geldt dat dan oak voor de 
slachtofferpercentages van bedrijven? Indien de samenhang 
sterk is, wijst dit er op dat het niveau van de criminaliteit door 
algemene oorzaken wordt bepaald, en niet zozeer door de aan-
wezigheid van specifieke gelegenheidsstructuren van huishou-
dens of bedrijven. 

Uit het vergelijkende overzicht blijkt dat er weliswaar een sa-
menhang bestaat tussen de risico's van particulieren en van be-
drijven maar dater ook opvallende uitzonderingen zijn. De per-
centages autodiefstallen zijn zowel voor particulieren als voor 
ondernemers verhoudingsgewijs hoog in Zuid-Afrika, het Vere-
nigd Koninkrijk, Australie en Italie. Dit zijn vermoedelijk landen 
waarbinnen zowel particulieren als ondernemers voor hun ver-
voer sterk op de auto zijn aangewezen. De lagere aantallen in 
West-Duitsland en Nederland hangen wellicht samen met het 
frequentere gebruik van andere vervoermiddelen. Opvallend zijn 
de hoge percentages gestolen auto's bij ondernemers in Frankrijk 
en de lage percentages in Hongarije. Hongarije telt daarentegen 
het hoogste percentage autodiefstallen onder particulieren. 

De inbraakpercentages zijn voor beide categorieen relatief 
hoog in Zuid-Afrika, Tsjechie, Australie en het Verenigd Konink-
rijk. De percentages inbraken onder Zuidafrikaanse detaillisten 
en huishoudens zijn vergeleken met Europa bijzonder hoog. De 
nationale percentages berovingen vertonen slecht kleine onder-
linge verschillen. De risico's met betreklcing tot berovingen zijn 
zowel voor particulieren als ondernemers/werknemers het 
grootste in Zuid-Afrika. Gezien de slachtofferpercentages onder 
particulieren, zijn de percentages slachtoffers van een beroving 
onder Franse en Tjechische be drijven hoger dan men zou ver-
wachten. Hierbij moet wet warden aangetekend dat de gegevens 
over de huishoudens betrekking hebben op 1987, respectievelijk 
1991 en de bedrijfsgegevens op 1993. Nadere analyses van het 
materiaal zullen moeten uitwijzen of voor deze resultaten theo-
retisch aannemelijke verklaringen kunnen worden gevonden. 
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Hoewel het Nederlandse onderzoek uit 1988 model heeft gestaan 
voor de internationale enquete is de questionnaire toch op on-
derdelen aangepast. Vooral de vragen naar de verschillende vor-
men van diefstal zijn gewijzigd en uitgebreid. VergelijIcingen met 
de uitkomsten van het eerdere onderzoek in Nederland uit 1988 
zijn slechts bij enkele delicten mogelijk. Uit de vergelijlcing met 
de cijfers uit 1988 blijkt dat het aantal inbralcen bij detaillisten 
sterk is gestegen (van 9% in 1988 tot 20,6% in 1993). Ook het aan-
tal roofovervallen lijkt te zijn toegenomen (van 2%, exclusief po-
gingen tot 4,4% inclusief pogingen) alsmede het aantal 
bedreigingen/mishandelingen (van 7% tot 11%). 

De opwaartse trend in de aantallen inbraken, roofovervallen en 
bedreigingen tegen bedrijven is in overeenstemming met de lan-
delijke ontwikkelingen (Eijken, 1994). Het zijn juist deze wat 
zwaardere vormen van criminaliteit die in het algemeen een stij-
ging te zien hebben gegeven. Het is aannemelijk dat de 
criminaliteitslast van het bedrijfsleven door deze kwalitatieve 
ontwikkeling zwaarder is geworden, ondanks de betrekkelijke 
stabiliteit van het algemene misdaadniveau in Nederland sinds 
1985. 

Herhaald slachtofferschap 

In vele gevallen .werden bedrijven meer dan eenmaal slachtoffer 
van een bepaald type misdrijf. Herhaald slachtofferschap komt 
bij bedrijven veel.vaker voor dan bij particulieren. Bij zeven van 
de veertien gevraagde typen misdrijven werd meer dan de helft 
van de slachtoffers meer dan een keer getroffen. Opvallend hoge 
percentages van meervoudig slachtofferschap komen voor wat 
betreft diefstal door klanten en door onbekenden: respectievelijk 
85,4% en 71% van de slachtoffers rapporteerde hiermee meer-
dere malen te maken hebben gehad. Ook hadden vele onderne-
mingen dikwijls herhaaldelijk last van vandalisme (61,9% meer 
dan eenmaal). Opmerkelijk is dat ook corruptie en fraude ge-
pleegd door buitenstaanders tot de misdrijftypen behoren, waar-
bij veel herhaald slachtofferschap voorkomt. 

Beschouwt men de slachtofferschapfrequentie inzake corrup-
tie en fraude door buitenstaanders per sector, dan blijkt her-
haalde corruptie met name voor te komen in de detailhandel en 
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de industrie (respectievelijk 59,4% en 49,2% van de getroffenen 
werd meer dan eenmaal slachtoffer). Herhaalde fraude door bui-
tenstaanders komt zowel in de detailhandel als in de horeca fre-
quent voor; in de genoemde sectoren lcreeg respectievelijk 58,6% 
en 62,1% van de slachtoffers meer dan eens met deze misdrijf-
types te maken. In de industriebedrijven ligt het percentage her-
haalde slachtoffers van fraude door buitenstaanders weliswaar 
iets lager, maar het blijft zeer aanzienlijk, namelijk 47,4%. 

Rlsicokenmerken 

132 

Uitgesplitst naar sector wordt duidelijk, dater alleen in de sector 
detailhandel verbanden bestaan tussen de mate van slachtoffer-
schap (in de zin van frequentie) en het vloeroppervlalc van de 
zaak. In de Ideine detailhandels (1-10 personeelsleden) vindt 
men wat dit betreft positieve correlaties met diefstal van voertui-
gen en fraude door buitenstaanders; in de grotere detailhandels 
is dat het geval voor diefstal door ldanten en fraude door emplo-
yees: hoe meer vloeroppervlak, hoe meer delicten. 

Er is weinig verschil in slachtofferschap tussen zaken die han-
delen in diverse waren. In de non-food branche (elektronica, 
meubelen, Ideding, juwelen en dergelijke) worden relatief veel 
ondernemingen benadeeld door diefstallen door klanten, verge-
leken met ondernemingen in andere branches, zoals voedings-
waren (ruwweg 56% versus 29%). Ook slachtofferschap van 
fraude door buitenstaanders wordt door meer non-food bedrij-
ven gemeld dan door andere branches (circa 17% tegen 9%). Be-
rovingen en pogingen daartoe treffen vooral juweliers en edel-
metaalhandelaren (11,7%). 

Beziet men een en ander per sector, dan blijkt dat vooral 
detailhandels die handelen in tabakswaren, software en elektro-
nica worden gedupeerd door inbraak (respectievelijk 26%, 39% 
en 25,9%). Elektronicahandels, en meubel- en kledingzaken wor-
den veelvuldig slachtoffer van diefstal uit bedrijfsauto's (32,4% en 
23,5% respectievelijk). Ook worden zij relatief vaak de dupe van 
diefstal door klanten (60,9%), evenals juweliers (65,9%) en 
tabakshandelaren (59,7%). De laatste branche meldt ook relatief 
vaak slachtofferschap van diefstallen door personeelsleden, bui-
tenstaanders en onbekenden. Gevallen van fraude door werkne-
mers worden voornamelijk gemeld uit winkels in rookwaren en 
alcoholhoudende drank (gemiddeld 9,6%). Fraude door buiten- 
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Schadebedragen 
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staanders vindt men daarentegen met name aan bij juweliers, 
waar 26,7% dergelijke praktijken rapporteert. Corruptie komt in 
alle detailhandelsbranches weinig voor (zie tabel 2). 

Wat fraude en corruptie aangaat komt er voor de ondernemin-
gen in de industrie een ander beeld tevoorschijn. Fraude door 
personeel komt uitsluitend voor bij software- en elektronica-
firma's (ongeveer 5,3%), en bij meubel- /kledinghandels (4,2%). 
Precies dezelfde branches worden ook getroffen door fraude be-
gaan door buitenstaanders en gevallen van corruptie. Wat het 
laatste aangaat: daarvan wordt respectievelijk circa 8,8% en 7,4% 
slachtoffer. Van fraude door buitenstaanders worden respectieve-
lijk ongeveer 21,3% en 10,4% de dupe. 

Aan slachtoffers van criminaliteit (in Nederland) is gevraagd een 
schatting te geven van de totale schade die ontstond als direct 
gevolg van incident(en) van een bepaald type in 1993 (bij voor- 
b eeld inbraak). Het blijkt dat voor veel slachtoffers het schadebe-
drag in het algemeen niet uitstijgt boven f 7.500. Dat betekent 
uiteraard niet dat er geen slachtoffers zijn die hogere schade le-
den; zij zijn echter in de minderheid. Wat betreft schadebedra-
gen in de ordegrootte van1 7500 en hoger: daar vindt men vooral 
slachtoffers van inbraak (37,4%) en van fraude gepleegd door 
buitenstaanders (40%). 

Uitgesplitst naar sector blijkt vervolgens, dat inzake schade 
door inbraak, de slachtoffers die in 1993 veel schade leden (dat 
wil zeggenf 7500 of meer) vooral zijn te vinden onder de detail-
handels en in de industrie (respectievelijk 46,2% en 46,4%). Ter 
vergelijking: in de horeca is het percentage bedrijven dat derge-
lijke schadebedragen rapporteert aanzienlijk lager, namelijk 22%. 
Wat betreft fraude door buitenstaanders, is het beeld niet veel 
anders. Ook wat dit type misdrijf aangaat treft men de hogere 
schadebedragen (meer dan f 7500) aan in de industriebedrijven 
(55,7%) en de detailhandels (40,5%). De horeca heeft, althans 
financieel gezien, aanzienlijk minder te lijden van fraude door 
buitenstaanders: bier meldt slechts 12,3% van de slachtoffers een 
schade die ligt boven een bedrag van1 7500. 

In tabel 5 zijn de bedragen weergegeven, die in verschillende 
jaren werden gederfd door criminaliteit in diverse bedrijfssecto-
ren. De grote lijn is dat de schade toeneemt. Dit strookt met de 



Justitiele verkenningen, Jrg. 21, nr. 4, 1995 

Detailhandel 	 895 

Industrie 	 223 

Horeca 	 181 

1395 

134 

'label 5: Totale schade Ms gevolg van crIminalltelt onder bedrilven in Nederland op 

drle peilmomenten (in miljoenen guldens) 

Bedrigsleven en 	DetailhandeI 	ICES 1993 

criminditeit 1988 	 1991 

1455 

230 

233 

resultaten die in het voorgaande werden gesignaleerd, namelijk 
dat de aantallen inbralcen, roofovervallen en bedreigingen toene-
men. 

Overigens dient men te bedenken dat de aanpassingen in de 
ICBS vragenlijst van 1993 ook invloed kunnen hebben gehad op 
het resulterende schadebedrag. Met name het felt dat vragen 
omtrent verschillende vormen van diefstal zijn uitgebreid, kan 
hebben bijgedragen aan een hoger schadebedrag. Zoals al ver-
meld beperkt dit de vergelijkbaarheid. Tevens is een deel van de 
stijging verklaarbaar uit de effecten van inflatie. Een en ander 
betekent dat interpretatie van de verschillen tussen de meet-
punten met grote voorzichtigheid dient te gebeuren. Het lijkt 
raadzaam de gepresenteerde cijfers slechts als een globale indi-
cate te beschouwen: de schade lijkt te zijn toegenomen. 

Het totale schadebedrag bij de detailhandel in Nederland be-
loopt een bedrag van 1455 miljoen gulden; in het Verenigd Ko-
ninkrijk is dat 2424 miljoen (Mirrlees-Black en Ross, 1995). Per 
onderneming in de detailhandel is het schadebedrag in Neder-
land dus aanzienlijk hoger. 

Overigens blijkt er in Nederland nauwelijks samenhang te be-
staan tussen de jaaromzet van een bedrijf en de hoogte van het 
schadebedrag. Bij kleine bedrijven (met tien of minder werkne-
mers) vindt men slechts een positieve relatie tussen omzet en 
schade ten gevolge van diefstal door onbekenden (correla- 
tie= 0,17; p=0,02); bij grote bedrijven bestaat alleen een aantoon-
bare (positieve) samenhang tussen omzetvolume (in guldens) en 
schade door vandalisme (correlatie=0,15; 13=0,03). Evenmin is er 
veel verband tussen de vloeroppervlakte van een onderneming 
en de hoogte van het schadebedrag. lien positief verband is al-
teen zichtbaar voor diefstal door klanten: voor zowel grote als 



Criminaliteit tegen bedriffsleven 

8 Kleine bedrijven correlatie = 0,17; p = 0,008; grote bedrijven correlatie = 0,19: 

p = 0,006. 

9 Diefstal door klanten: kleine detailhandels correlatie = 0,19; p = 0,005; grote 

detailhandels correlatie = 0,26; p = 0,001; Fraude door buitenstaanders: kleine 

detailhandels correlatie = 0,53; p = 0,007; grote detailhandels correlatie = 0,31; 

p = 0,037. 

kleine bedrijven stijgt de omvang van de schade bij toenemende 
grootte in oppervlakte. 8 Voor zowel grate als kleine detailhandels 
geldt, inzake diefstal door klanten en door fraude gepleegd door 
buitenstaanders, dat het schadebedrag hoger is naarmate vloer-
oppervlak groter is. 9  Naarmate het vloeroppervlak van onderne-
mingen met een personeelsbestand van tien of minder groter is, 
is ook de schade, opgelopen door (poging tot) beroving hoger 
(correlatie=0,53; p=0,007). Eenzelfde type relatie komt voor de 
grotere bedrijven naar voren inzake inbraak en vandalisme (cor-
relaties=0,27 en 0,23; p=0,008 en 0,01, respectievelijk). 

Geografische spreiding 
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Wat betreft geografische spreiding van criminaliteit tegen bedrij-
ven, blijkt dat ondernemingen in de grate steden in het westen 
van het land het vaakst slachtoffer worden van inbraken en po-
gingen daartoe (41,8%), diefstallen van en uit bedrijfsvoertuigen 
(4,6% en 21,5%), fraude (door personeel: 5,5%; door buitenstaan-
ders: 14,8%), corruptie (4,8%), roof (5,5%) en mishandeling 
(11,6%). Het slachtofferpercentage is in het algemeen het laagst 
in het noorden. Oak het 'avenge' westen (dat wil zeggen met uit-
zondering van de grate steden) scoort relatief gunstig, vooral 
waar het diefstal door personen, gevallen van mishandelingen of 
bedreiging en corruptie. In het zuiden van het land vindt men de 
het hoogste percentage slachtoffers van vandalisme (20,9%); erg 
veel verschil tussen de slachtofferpercentages is er wat dit betreft 
echter niet tussen de verschillende delen van het land. 

De verdeling van de risico's voor ondernemers over het land 
vertoont een grate mate van overeenstemming met die van de 
particulieren. Ook daarvoor geldt immers dat de grate steden 
duidelijk de hoogste percentages laten zien en de noordelijke 
regio's de laagste (Politiemonitor, 1993). 
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Aangiftegedrag 

Uit eerder onderzoek is bekend dat inbraken en gevallen van 
autodiefstal door veruit de meeste bedrijven altijd bij de politic 
worden gemeld. De reden hiervoor is dat bijna alle bedrijven 
voor dergelijke schades zijn verzekerd. Ook uit deze enquete 
blijkt dat, in Nederland, vrijwel alle ondernemingen een inbraalc-
verzekering hebben. In totaal is 91,4% verzekerd; uitgesplitst 
naar sector blijkt, dat zowel in de horeca, als in de industrie en de 
detailhandel minstens 90% verzekerd is tegen inbraalc. Ook in 
andere landen is, wat betreft de detailhandel, het percentage ver-
zekerden in het algemeen meer dan 90%. Slechts in Tsjechie, 
Hongarije en Italie is het percentage verzekerden verhoudingsge-
wijs laag, met respectievelijk 84,6%, 81,6% en 78,8%. 

In de enquete is met betreldcing tot enkele delicten gevraagd of 
de slachtoffers aangifte hadden gedaan bij de politic, namelijk bij 
diefstal door ldanten en diefstal door personeel. Uit de antwoor-
den blijkt dat in Nederland ongeveer de helft van de diefstallen 
door ldanten altijd, meestal of soms aan de politic worden ge-
meld en slechts een derde van de diefstallen of fraude door eigen 
personeel. Delicten van eigen personeel worden kennelijk vaker 
intern opgelost. Ms redenen voor het achterwege laten van een 
aangifte werd het vaalcst genoemd dat men geen bewijzen had of 
de zaak als intern probleem beschouwde. Het laatstgenoemde 
argument speelde vooral bij fraudegevallen door personeelsle-
den. De aangiftepercentages verschillen niet sterk per land. Ze 
zijn het hoogste in West-Duitsland en het laagste in Hongarije en 
Italie. 

Preventiemaatregelen 
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Uiteraard treffen bedrijven allerlei maatregelen om zich te wape-
nen tegen criminaliteit. De meest genoemde maatregel is een 
inbraak-alarmsysteem. De helft van de ondervraagde Neder-
landse bedrijven zegt een alarmsysteem te hebben genstalleerd 
(49,6%). Onder de detaillisten is dat 52%. Dit is duidelijk meer 
dan in eerdere onderzoeken onder Nederlandse detaillisten is 
geregistreerd. 

Andere veelgetroffen maatregelen zijn het beschermen van 
vensters door bij voorbeeld het aanbrengen van slagvast glas, 
tralies, rolluiken en dergelijke (44,1%), het installeren van 
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veiligheidsverlichting (43,3%) en het instrueren van het perso-
neel hoe er gehandeld dient te worden in het geval dat geweld 
wordt toegepast (40,8%). Deze maatregelen staan in alle drie 
genqueteerde sectoren in de top-vier van beveiligings-
maatregelen. Er is wel enig verschil tussen de sectoren in de mate 
waarin bepaalde maatregelen zijn getroffen. Zo is het alarmsys-
teem de meest populaire maatregel in de detailhandel (51,6%); 
de meest genoemde acties in de industrie en de horeca zijn res-
pectievelijk het aanbrengen van beveiligingsverlichting en het 
geven van instructies aan het personeel (51,2% en 44,5%). De 
minst genoemde beveiligingsmaatregelen zijn het houden van 
ingangscontroles tijdens werktijd (9,9%), het uitvoeren van pa-
trouilles door een beveiligingsdienst of het aanstellen van een 
concierge buiten werktijd (7,8%) en het laten patrouilleren van 
een beveiligingsdienst tijdens werkuren (3,7%). 

Getroffen beveiligingsmaatregelen per land 
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In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de door de detailhan-
del getroffen beveiligingsmaatregelen per land. 

Het aantal door Nederlandse bedrijven getroffen beveiligings-
maatregelen wijkt over het algemeen niet veel af van het Euro-
pese gemiddelde. In Nederland wordt echter half zo vaak gebruik 
gemaakt van de diensten van een beveiligingsbedrijf na sluitings-
tijd. Gezien het vrij hoge Nederlandse slachtofferpercentage voor 
inbraken en het gegeven dat inbraken in de regel buiten de werk-
tijden worden gepleegd, is het lage percentage bedrijven met een 
dergelijke beveiliging opmerkelijk te noemen. Ook het screenen 
van nieuw personeel komt in Nederland wat minder frequent 
voor, althans in vergelijking met West-Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk, terwijl diefstal of fraude door eigen personeel toch 
ook hier geen zeldzaamheid is. 

In alle landen zijn inbraalcalarmen met of zonder follow up 
door beveiligingsbedrijven, verlichting en vensterbescherming 
de meest toegepaste anti-inbraakmaatregelen. Het aantal anti-
inbraakmaatregelen is in het algemeen hoger in landen waar be-
drijven valcer met inbraken worden geconfronteerd maar deze 
relatie kent vele uitzonderingen. Het hoogste percentage in-
braalcalarmen is aanwezig in Zuid-Afrika en het Verenigd Konink-
rijk, waar ook de inbraakpercentages relatief hoog zijn. Ook on- 
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Tabel 6: Getroffen bevelligIngsmaatregelen per land (multiple responw In %). Se-

lectle detallbandels; NB Gewogen naar bedrlIfsomvang 

Maatregel 	 NL DL FR ZW TS UK 190 IT AUS ZA 

% % % % % % % % % % 

Ingangscontrole 	 6,1 14,8 10,5 7,7 7,5 12,8 3,8 8,7 31,7 53,0 

Beveihgingsdienst in 

werktijd 	 4,1 	5,8 6,1 	4,4 5,0 8,3 	7,6 8,1 n.b. n.b. 

Beveiligingsdienst na 

sluitingstijd 	 5,6 13,7 11,8 12,1 11,9 12,6 9,8 46,7 48,6 44,3 

Inbraak alarmsysteem 	51,6 45,3 59,2 24,3 37,4 71,4 52,0 64,9 52,6 80,0 

Beveiligingsdienst 

alarmsysteem 	 25,3 22,9 29,2 11,4 4,2 21,7 9,6 32,7 36,4 33,0 

Beveiligingsverlichting 	42,2 51,2 33,2 25,3 22,7 42,1 44,6 24,5 57,5 59,1 

Gesloten TV-circuit 	11.5 17,3 15,2 19,4 3,9 20,0 3,0 10,0 n.b. n.b. 

Instructies personeel 	48,9 58,6 33,8 46,9 27,6 57,5 48,8 2,5 n.b. n.b. 

Vensterbescherming 	49,5 46,8 56,1 31,0 61,5 60,1 74,8 44,0 54,9 59,1 

Merken artikelen 	 12,2 14,2 10,8 10,7 11,9 21,1 3,2 8,1 35,6 0,8 

Screenen nieuw personeel 10,8 32,3 6,4 11,9 15,3 43,8 44,4 8,6 n.b. n.b. 

Geen van deze (anders) 	14,1 9,7 14,4 26,5 10,2 5,2 4,4 7,3 7,0 1,3 

n.b.: niet beschikbaar 

138 

der particulieren is het percentage inbraakalarmen het hoogste 
in het Verenigd Koninlcrijk. In Italie is het aantal inbraken relatief 
laag maar zijn er relatief veel inbraalcalarmen aangebracht. In 
Zwitserland zijn zowel de slachtofferpercentages als de inbraalc-
percentages laag. Het valt op dat ook in Hongarije en Tsjechie 
reeds veel inbraalcalarmen zijn aangebracht, zij het meestal zon-
der contract met een beveiligingsfirma. 

Pen groot deel van de beveiligingsmaatregelen bleek te zijn 
getroffen naar aanleiding van eigen ervaringen die de onder-
vraagden hadden met specifieke gevallen van criminaliteit. Dit 
geldt wat betreft Nederland vooral voor het merken van waarde-
voile objecten; deze maatregel wordt door 55,7% van de Neder-
landse detailhandels getroffen naar aanleiding van eigen ervarin-
gen met slachtofferschap. Laat men deze laatste specificatie 
achterwege, dan zegt slechts 12,2% van de detailhandels deze 
beveiligingsmaatregel te hebben genomen. In andere landen 
wordt deze maatregel overigens door relatief veel minder slacht- 
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offers gerapporteerd. Eveneens veel genoemde acties naar aan-
leiding van eigen slachtofferschap (zowel in Nederland als in de 
overige landen) werden het inbraak-alarmsysteem en het aan-
brengen van vensterbescherming en beveiligingsverlichting. 
Deze gegevens duiden erop dat de beveiliging nog steeds vaak 
wordt verbeterd nadat men sIachtoffer is geworden. Dit gegeven 
indiceert dat er door veel bedrijven op security gebied een ad hoc 
beleid wordt gevoerd in plaats van dat objectieve normen wor-
den toegepast. 

Belangstelling voor collectieve arrangementen 

Aan de ondernemers is gevraagd of in hun omgeving bedrijven 
gezamenlijk maatregelen hebben genomen tegen criminaliteit 
zoals het gezamenlijk inhuren van beveiligingspatrouilles of het 
opzetten van bedrijvenwacht of een onderling waarschuwings-
systeem. 

Van de Nederlandse bedrijven bleek 18% mee te doen met eni-
gerlei collectief beveiligingsarrangement (21% van de detaillisten 
en 14% van de overigen). Binnen Europa is Nederland daarmee 
opnieuw een 'middenmoter'. Hogere percentages zijn aangetrof-
fen in het Verenigd Koninlcrijk (31%) en Franlcrijk (26%). 

Aan de respondenten is vervolgens gevraagd of men interesse 
had om aan zo'n initiatief mee te doen. Ruim veertig procent ant-
woordde hierop instemmend. Er is dus ook in Nederland kenne-
lijk een groot (onbenut) potentieel voor zulke initiatieven. 

Discussie 
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Uit de internationale slachtofferenquete onder bedrijven is ge-
bleken dat een groot deel van de Nederlandse bedrijven jaarlijks 
met criminaliteit wordt geconfronteerd. Individuele bedrijven 
lopen veel grotere risico's dan huishoudens. De kans slachtoffer 
te worden van een inbraak is bij voorbeeld voor een bedrijf tien 
keer zo groot als voor een particulier huishouden. 

De geografische spreiding van de tegen het bedrijfsleven ge-
richte criminaliteit wijkt niet af van die van de overige criminali-
teit. Er is een duidelijk oververtegenwoordiging in de grote ste-
den in het westen van het land. De vergelijldng met een enquete 
uit 1988 wijst uit dat het slachtofferschap van bedrijven voor de 
delictsvormen inbraak, roofoverval en bedreiging/intimidatie 
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sedertdien is gestegen. Waarschijnlijk mede hierdoor lijken de 
gemiddelde schadebedragen eveneens te zijn gestegen. 

Gevallen van fraude door personeel of corruptie komen relatief 
weinig voor. Toch meent twintig procent van de ondernemers dat 
vormen van corruptie in bun bedrijfstak veel of zeer veel voorko-
men. Dit percentage is vooral hoog onder horeca-ondernemers 
(45%). 

De vergelijking met andere landen wijst uit dat het niveau van 
de criminaliteit tegen detailhandelaren in Nederland op een ge-
middeld niveau ligt. De percentages voor diefstallen, fraude door 
personeel en inbraken zijn relatief hoog. Het aantal autodief-
stallen ligt wat lager dan elders. Het criminaliteitsbeeld van Ne-
derland dat uit deze studie naar voren komt is minder ongunstig 
dan dat van de eerdere internationaie slachtofferenquetes onder 
particulieren. Hierbij speelt mee dat het in Nederland extreem 
frequente delict fietsendiefstal slechts particulieren treft. 

In het algemeen blijkt er een samenhang te zijn tussen het ni-
veau van de criminaliteit tegen particulieren en dat van de crimi-
naliteit tegen bedrijven. Landen met door de bank genomen 
hoge cijfers zijn Zuid-Afrika, Tjechie en het Verenigd Koninlcrijk. 
Relatief veilige landen voor particulieren en bedrijven zijn Zwit-
serland en Italie (wat Italie betreft met uitzondering van afper-
sing en dergelijke). Beziet men de nu beschikbare gegevens over 
de criminaliteit tegen particulieren en bedrijven gezamenlijk dan 
blijkt de criminaliteit in Nederland op een gemiddeld Europees 
niveau te liggen. 

Kenmerkend voor de tegen het bedrijfsleven gerichte crimina-
liteit is dat vaalc spralce is van herhaald slachtofferschap: het 
slachtofferschap is meestal niet eenmalig. Dit kenmerk spreekt 
enigszins vanzelf bij delicten zoals winkeldiefstal en vandalisme. 
Het is opvallend dat ook het slachtofferschap van fraude of cor-
ruptie vaalc meervoudig is. Kennelijk zijn bepaalde bedrijven 
extra lcwetsbaar voor dit type delicten en zijn zij niet in staat her-
haalde victimisaties door preventieve maatregelen te voorko-
men. 

In verband met de verzekering worden inbraken en gevallen 
van autodiefstal vrijwel altijd aan de politie gemeld. Van de dief-
stallen door klanten wordt echter slechts ongeveer de helft aan 
de politie gemeld en van diefstallen of gevallen van fraude ge-
pleegd door eigen personeel slechts een derde. Veel van derge-
lijke delicten worden kennelijk intern opgelost. Door deze gege- 
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yens wordt nog eens bevestigd dat de door de politie 
geregistreerde criminaliteit ook van de tegen bedrijven gepleegde 
diefstallen slechts een fractie laat zien en dus geen betrouwbare 
graadmeter is. 

Door het bedrijfsleven wordt fors genvesteerd in beveiliging-
sapparatuur. Het nationale beveiligingsniveau volgt over het al-
gemeen het niveau van de criminele schades. In overeenstem-
ming hiermee is het Nederlandse bedrijfsleven op een modaal 
niveau beveiligd. Hierbij valt op dat het percentage bedrijven dat 
een beveiligingsbedrijf laat surveilleren buiten de werktijden re-
latief laag ligt. Na sluitingstijd zijn Nederlandse bedrijven qua 
bewaking relatief slecht beveiligd. Ook het screenen van nieuwe 
personeel gebeurt minder vaak dan in sommige andere landen. 

Voor alle landen geldt dat een groot deel van de maatregelen is 
getroffen nadat men slachtoffer van een delict is geworden. Dit 
gegeven indiceert dat de aangebrachte security een reactief ka-
rakter heeft en niet is aangebracht op basis van objectieve 
beveiligingsnormen. 

Twintig procent van de Nederlanders bedrijven doet mee aan 
een vorm van collectieve beveiliging met andere bedrijven. Ruim 
veertig procent gaf te kennen in een dergelijk arrangement te zijn 
genteresseerd. Er is in Nederland dus een markt voor meer 
publiek-private samenwerkingsvormen in de veiligheidszorg. 

Het onderzoek wijst, al met al, uit dat het Nederlandse bedrijfs-
leven zich zowel wat betreft het niveau van de criminaliteit als 
het beveiligingsniveau in de Europese middenmoot bevindt. Ge-
zien de hoge slachtofferpercentages en het veelvuldig voorko-
men van herhaald slachtofferschap is het niet verwonderlijk dat 
vooral een deel van de ondernemers in de detailhandel en de 
horeca-criminaliteit als een (zeer) groot probleem ervaart. Er lijkt 
in Nederland ruimte te zijn voor verdere groei van sommige vor-
men van preventie, met name ook in de vorm van collectieve ar-
rangementen naar analogie van de succesvolle projecten in Via-
nen, Moerdijk, Nieuwegein, enzovoort. 
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Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is published nine 
times a year by the Research and documentation Centre of the 
Dutch Ministry of Justice in cooperation with the publishing 
house Gouda Quint By. Each issue focuses on a central theme 
connected with criminal law, criminal policy and criminology. 
The section Summaries contains abstracts of the internationally 
most relevant articles of each issue. The central theme of this 
issue (vol. 21, no. 4, 1995) is Morals in business. 

Integrity in public functions 
H. van Luijk 
In present-day moral discourse, integrity is a central concept, 
especially with regard to the attitudes and conduct of public 
servants. Emphasizing public integrity however, can put us on 
the wrong track, as long as, onesidedly, we stress integrity as a 
moral notion and a moral standard of people's conduct. 
Integrity so the thesis defended here, refers primarily to the 
adequate fulfilment of a professional responsibility, and, in that 
sense, is first and foremost an operational notion. This idea is 
elaborated by pointing to the relation between integrity and 
leadership, by evoking what is needed to a practice of managing 
for organizational integrity, and by developing the concept of a 
'forum of responsibility', to which people submit their reasons 
for action, in a process of mutual assessment. To implement 
and operationalize such an enlarged notion of integrity, use can 
be made of a 'dilemma-training', in which people get the 
opportunity to strengthen their competence with regard to 
collective norm-finding as a condition for public integrity. 

Conduct determines the code 
C.J.A. van Lede 
Crime occurs at all levels of society and is a phenomenon that 
confronts people daily. Along with a number of other factors, it 
undermines the confidence of law abiding citizens in the rule of 
law and creates doubt about the senses of forming and 
preserving common values and standards, which hold society 
together. The conduct and demeanour of companies, especially 
at management level, is a public matter: by setting a good 
example firms can influence public morality. No company can 
afford to be at odds with society and in their own interests 
companies must and indeed want to take account of society's 
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views on what is 'done' and what is 'not done'. Written and 
unwritten codes of conduct may be of help in this but should 
not become an end in themselves. It is much more important 
that companies develop the dynamic ability to seek ways in 
which they can build up a relationship with society based on 
trust, since they are after all an integral part of society Conduct 
must determine the code and not vice versa. 

Twelve 'Gordian knots' when developing an organizational 
code 
Si? Kaptein and J.E Wempe 
There is an increasing interest to develop ethical codes for 
companies, trade organizations, (semi-)government organiza-
tions and professional groups. The authors have been able to 
coach several organizations in developing such codes. 
The process that organizations go through to arrive at such a 
code comprises an number of awkward decisions. In this article, 
based on experiences of the authors, they describe a dozen 
dilemmas which will have to be 'solved' in the development of 
such a code. Ignoring one or more of these dilemmas, or 
making a rash choice, will have its repercussions on the 
effectivity of the code. Moreover, the twelve dilemmas described 
here can be used as twelve dimensions to typify organizational 
codes. In this article the authors go on to discuss an option for 
organizing ethics within organizations. This will constitute a 
possible guide towards assessing the dilemmas described. In our 
view the authors deal here with a typically Dutch and perhaps 
even European approach. The article is concluded with a 
description of experiences at Schiphol Airport. This case shows 
how to put theory into practice. 

Codes of conduct; a practical research 
W.M.E.H. Betters, W Huisman and E. Nierneijer 
In the last few years the crime prevention policy of many law 
enforcing authorities in the Netherlands has been focused on 
stimulating large organizations to take self-regulating measures. 
Self-regulation means internalization and codification of norms 
and values within a corporation. In this view, the change of the 
corporate culture is used as a management tool in order to 
prevent crime. The desired goal of self-regulation is to 
internalize and anchor legal demands within the organizations. 
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In this article the authors examine codes of conduct and other 
instruments taken by organizations to prevent crime. The 
authors did a survey of the measures corporations take to 
prevent criminal or unethical behaviour. They phoned the 
hundred largest corporations of the Netherlands and made two 
case-studies, in which they took a closer look at two of the 
corporations. Approximately 35 of the corporations appeared to 
have a code of conduct. In this article these codes of conduct 
are studied by means of three kinds of characteristics: characte-
ristics of the codes itself, characteristics of the use of the code 
within the corporations and the characteristics of the other 
instruments of self-regulation. The results of the survey show a 
great variety of these characteristics within the group of 
investigated corporations. However, these codes of conduct do 
not seem to play an important role in crime prevention. Rather 
they are used for company interests or do not 'live' within the 
organization. Other instruments like management systems and 
security policies appear to be more effective. 

Criminal audits 
R. Rozekrans 
Criminal audits are an important development in the preventive 
fight against and control of criminality. The ever increasing 
interweaving of upper and underworld results in a rising 
concern about the integrity of relations. By performing a 
criminal audit, an organisation can get a good picture of its 
possible future relation. A criminal audit can also, by judging 
the selling ethics of the possible relation, contribute indirectly to 
the monitoring of the integrity of the own internal organisation: 
preventing that own personnel is tempted. A criminal audit can 
only be executed within and with the permission of the 
organisation to be audited. As a result, the mere announcement 
of an upcoming criminal audit already has a preventive effect. 
The nature and scope of a criminal audit makes that the 
instrument is only suitable in situations of large scale projects 
and/or longlasting, strategic or publicity sensitive relations. The 
specific character of a criminal audit makes that those kind of 
investigations should be executed by independent, specialised 
researchers. 
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Fraudprevention by means of internal control; experiences in 
and outside the Netherlands 
H. den Boer 
In this article, developments regarding internal control, also in 
relation to fraud prevention, are described. Special attention in 
this area is given to the COSO report from the USA_ Although it 
seemed that developments in the USA, the UK and Canada were 
completely independent from each other, starting from a 
different angle they are now developing in the same direction. 
Reporting on internal control requires a better understanding of 
controls by management and a separate review to see if the 
quality of the controls is at the required level. The UK and 
Canada-are ahead of other countries with respect to reporting 
requirements. Especially in the UK companies are already used 
to reporting on the subject Corporate Governance in their 
annual reports. From the accounting year 1995, the focus will be 
on a part of Corporate Governance, i.e. internal control, now 
defined in the same way as in the COSO report from the USA. 
Dutch companies, with the exception of financial institutions, 
are not used to reporting on their control system. Because of the 
developments in the Anglo-Saxon countries, the author expects 
that there will be more attention for the subject of internal 
control in the Netherlands as well. More attention given to this 
subject will also lead to a situation in which people are more on 
the alert for fraud. This will hopefully form part of a whole of 
measures in the fight against crime. 

Lawyers between clients and society 
L.E. de Groot-van Leetuven 
Lawyers often find themselves in a situation in which the 
interests of their clients run counter to the interests of the legal 
system or society as a whole. How do lawyers take position in 
such a situation? Do they take the interests of society into 
account or do they simply foster the interests of their clients 
only? Interviews held with lawyers indicate that lawyers do 
make a radical choice in focussing on the client's interests only. 
At the same time boundaries appear to exist; they usually refrain 
from downright cheating for instance. A second approach of the 
same questions is to study the lawyers code of conduct, where 
one would expect to find rules with respect to this issue. None 
are found in the most recent codes; older rules focussing on the 
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'honor of the profession', which implicitly referred to the 
common good, have been superseded because they were found 
to be old-fashioned. The same process has taken place in the 
United States, where the ideals of the profession have given way 
to the demands of commercialism. 
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Europol; een reactie 

dr W Bruggeman' 

Europol staat in de belangstelling en 
het verwondert mij geenszins dat het 

eerste nummer van Justinele 
verkenningen van 1995 als titel 

draagt 'Samenwerken in Europa'. Het 
schrijven van doze reactie is voor muj 
uitdagend, maar tevens delicaat 
gezien mijn huidige functie. hoewel 

men van een insider toch wet wat 
mag verwachten. Een ding mod t de 

lezer wel weten: ik ben een sterk 
voorvechter van Europol (en van de 
huidige Europol drugs unit). Een 

vomechter vooral ook omdat ik 
overtuigd ben van het enorme 
potentieel dat in deze nieuwe 
instelling schuilt En vergis u niet, ik 
schrijf noch redeneer hier am den 

brode1 
lk zal bij elk artikel van het nummer 
op een aantal punten ingaan en 
tevens enkele algemene kantteke-
ningen maken. Voor een aandachtig 

lezer zal het niet verwonderlijk zijn 
dat ik zal beginnen met 'De 

toekomst van Europa, het artikel 
van prof. ml. A.H.J. Swart. lk doe dit 

mode gezien het oak door mij 
betreurde felt dat de embryonaire 

drugseenheid nog altijd ressorteert 
antler het regime van de Ministeriele 

overeenkomst van 2 juni 1993 
(drugs), welke inmiddels vervangen 

en uitgebreid is door de Gemeen-
schappelijke actie (volgens de logica 
van Maastricht) van 10 mead 1995 

(drugs, zwendel in nucleaire en 
radio-actieve stoffen, cdminele 

immigratienetwerken, zwendel in 
voertuigen van alle ermee in 

verband staande criminele 
groeperingen en witwaspraktijken). 
Deze ontwikkeling belet evenwel niet 

• De auteur is als assistent-coordinator verbonden aan Europol. 
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dat de handicap van het niet 
centraal kunnen opslaan en 
analyseren van persoonsgegevens 
oak in de nieuwe tekst gehandhaald 

is gebleven. Toch schrijf ik dit stuk 
na een jaar praktijkervaring en 
gesterkt in mijn overtuiging dat - als 
eenmaal de conventie is geratifi-

ceerd - interactief uftwisselen van 
informatie door vertegenwoordigers 
van elk land (verbindingsofficieren), 
het door hen ondersteunen van de 
cotirdinatie in verband met lopende 

onderzoeken, het verienen van 
steun, het opbouwen van expertise 
en het verrichten van operationele 
en strategische analyse op basis van 

intergouvernementaliteit en 
subsidiariteit de positie van Europol 
hebben versterkt. Europol leidt noch 
stuurt dat proces. De finateit en 
toegevoegde waarde zitten 
uitsluitend in het bevorderen van 

samenwerking en coordinatie. 
De basis van de samenwerking mag 

dan, in afwachting van de te lang in 
voorbereiding blijvende conventie, 

wel onbevredigend genoemd 
warden, ze is zeker niet zwak zoals 

Swart zegt zeker niet zwak als men 
goed oog blijft houden voor 

algemene uitgangspunten zoals 
need to know en right and need to 
use, alsmede de rechtsprincipes in 
verband met het toegelaten bewijs. 

De democratische controle is in feite 
in de preconventiefase groter dan 
ooit, vanwege het felt dat elle 

verbindingsofficieren (de enigen die 
met persoonsgegevens omgaan) 
volledig en uitsluitend onder 
controle staan van de nationale 

autoriteiten. Swart veronachtzaamt 
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deze realiteit bij zijn beoordeling. 
Oak heb ik het moeilijk met de op 
pagina 66 geponeerde stelling waar 
de auteur aanraadt af te stappen 
van de in de bijlage van het 
ontwerpverdrag gevoegde lijst van 
criminaliteitsvormen. Dit lijkt mij een 
vrij nihilistisch voorstel en bovendien 
moet warden bedacht dat pogingen 
am naar eenduidige omschrijvingen 
of criteria te streven steeds weer 
mislukten, niet alleen vanwege te 
grate verschillen in de vorm en 
inhoud van de nationale strafrecht-
stelsels, maar ook omdat dit op zich 
een pleidooi betekent voor een 
doorgroeien naar gemeenschaps-
recht, hetgeen dus (voorlopig?) 
politiek niet opportuun geacht wordt. 
Het argument (p. 67) dat andere 
taken minder uitvoerig warden 
beschreven heeft naar mijn gevoel 
niet als reden dat deze minder 
belangrijk zijn. Persoonlijk pleit ik 
trouwens veel meer voor een korte 
en krachtige conventie, maar 
redenen van privacy nopen nu 
eenmaal tot een uitvoerig uitspitten 
van dit aspect. 
lk betreur dat de justitiele 
samenwerking die vroeger 
vooruitliep op de politiele samenwer-
king, nu ingevolge Schengen en 
Maastricht achterop dreigt te raken, 
hetgeen voor Europol geen ideate 
uitgangspositie met zich meebrengt. 
Maar ik beschouw die ontwikkeling 
als een uitnodiging aan de voor de 
derde pijler verantwoordelijken am 
hierin verandering te brengen. Het is 
dan wet juist am te stellen zoals 
Swart doet (p. 68), dat het streven 
naar executieve bevoegdheden 
kritisch bezien moet warden, maar ik 
meen te weten dat de meesten - en 
ook ik - niet geneigd zijn am nu (al) 
van executieve bevoegdheden te 
dromen. Gelijksoortige ontwikkelin-
gen op nationaal vlak leren trouwens 
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hoe moeilijk en delicaat dit wet is 
ook voor andere intelligence-
diensten. Heel terecht stelt de auteur 
dat veel zal afhangen van de 
bereidheid van de nationale partners 
am gevoelige intelligence ter 
beschikking te stellen (p. 72). 
Vandaar dat ik, wellicht nog meer 
nog dan Swart, gevoelig blijf voor 
het eigendomsrecht van de 
informatie en het respecteren van 
dat recht. Dit is wellicht, samen met 
de democratische en anderssoortige 
controle en toezicht, het grootste 
onderscheid met andere internatio-
nale politie-organisaties. In dit 
verband lijken mij vergelijkingen met 
andere systemen, zoals Schengen (p. 
72), niet voor de hand liggend 
omdat en concept en finaliteit en 
inhoud niet te vergelijken zijn. 
Wat het artikel van dr. Y. Buruma 
betreft CDe repressieve kant van de 
Europese Unie') is het niet 
onbelangrijk te constateren dat de 
vrees voor een meer communautaire 
aansturing dan een nationale 
aansturing (p. 39) van verbindings-
officieren - en ik droom ook niet van 
een paleis, soms wet van een 
kasteel, maar er zijn ook zandkaste-
len - mu j ongegrond lijkt. Integen-
deel, het gevoel voor behoud van 
autonomie binnen de in opbouw 
zijnde samenwerkingsconcepten is 
in de praktijk sterk genoeg en 
bovendien voldoende in de teksten 
ingebakken am hieraan weerstand 
te bieden. Evenals de auteur ben 
ook ik overtuigd van de cultuur-
gebondenheid van vooral strafwetten 
die af en toe verdragsmatig nader 
op elkaar warden afgestemd, maar 
ik had wel een sterker pleidooi voor 
gelijkwaardigheid van strafvordering 
verwacht, te meer daar het vooral 
deze materie is die in het verlengde 
van politiewetgeving en -praktijk de 
aanzet moet geven tot een betere 
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coOperatie en coardinatie, zeker 
waar het gaat om grens-
overschrijdende criminaliteit Mode 
gezien de zeer degelijke kwaliteit 

van Buruma's arlikel, verwondert het 
mij des to moor op p. 48 eon 
positieve benadering van coardine-
rondo activiteiten betreffende 

diensten als de Uclaf (com-
munautair) te lezen daar waar de 
samenwerking betreffende Justitie 
en Binnenlandse Zaken helemaal in 

de derde pijler ligt besloten. Wellicht 
ligt de op p. 50 door Buruma 
aangeklaagde geheimzinnigheid van 

de derde pijler mee aan de basis 
van enige zwakker ontwikkelde 
argumenten, zoals de twijfel omtrent 
de activiteiten aangaande het 

terrorisme (p. 51). De spreekwoorde-
lijke toonaangevende functie van 
Europol (p. 54) meet ook niet als 
een zonde tegen intergouvernemen-
taliteit warden gezien, want alles zal 
immers afhangen van wat de 

lidstaten willen. Dit alles heeft 
trouwens ook niets - maar dat zegt 
de auteur ook niet - met executieve 

bevoegdheden to maken. 
Prof. mr. G.P.M.F. MoIs stelt in zijn 
anikel CToezicht op interstatelijke 
politiesamenwerking; eon aanzet 

voor intemationale controle') terecht 
dat samenwerking - gelukkig maar - 

ook zonder verdragen kan 
plaatsvinden (p. 84), hetgeen 
uiteraard niet stbjdig is met het 
gegeven dat bepaalde vormen van 

politiesamenwerking eenvoudig niet 
ander verdrag kunnen. Ook vind ik 
het niet mijn taak om mij hier uit to 
spreken over het al dan niet beter 

Europees, dan wel inter-
gouvemementeel opzetten van 
controle over de politic, in casu 
Europol. lk kan alleen maar 
vaststellen dat alle aspecten van 
controle in de in voorbereiding 

zijnde conventie zijn opgenomen 
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(zoals budget, privacy on accounta-
bility). Daaraan is overigens wel mijn 

vraag gekoppeld of to zware en te 
ingewikkelde controleconcepten nog 

wel to operationaliseren zijn. 
Tot slot wil ik, met prof. mr. J.J.E. 
Schutte, met enige verwondering 

blijven kijken naar de (positieve) 
ontwikkelingen die de laatste jaren 
binnen de Europese Unie zijn 

ingezet Als ik, zoals hij verrneldt 
naar zijn en mijn artikelen kijk van 
enkele jaren geleden, dan is dit 
voldoende reden om optimistisch to 
zijn. Maar ondanks dat optimisme 

wordt mijn ongeduld (en vermoede-
lijk ook dat van Swart) onverander-

lijk op de proof gesteld. Wellicht 
draagt de publikatie van doze 

interessante reeks artikelen or toe 
hij dat de ingeslagen paden verder 

warden bewandeld. 
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Themanummers Justitiele 
veritenningen 

Regelmatig worden, bij voorbeeld 
ten behoeve van het onderwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justitiele 
Verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te 
zijn van de mogelijke vraag. Om die 
reden geven wij, onder voorbehoud, 
de thema's die de redactie op dit 
moment in voorbereiding heeft. Over 
de inhoud van de nummers kan met 
de redactie contact worden 
opgenomen. Ook personen die een 
bijdrage willen leveren aan een van 
de aangekondigde nummers worden 
verzocht contact op te nemen met 
de redactie. 
JV5, juni: Integrale veiligheid 
JV6, juli/augustus: Gevangeniswezen 
JV7, september: Onderzoeknummer 
JV8, oktober/november: Gedogen 
JV9, december: Amerika 

Congressen 

Het voorstel tot invoering van de 
voorwaardelifke invrijheidstelling 
Vorig jaar is door het ministerie van 
Justitie een voorontwerp tot 
herziening van de regeling van de 
vervroegde invrijheidstelling 
uitgebracht met als kern dat naast 
de bestaande vervroegde invrijheid-
stelling een op een nog eerder 
tijdstip te verlenen voorwaardelijke 
vervroegde invrijheidstelling (na de 
helft van de straftijd) zal worden 
ingevoerd. Gedacht wordt daarbij 
met name aan de categorie van 
gemotiveerde gedetineerden, die ook 
in de nota Werkzame detentie 
beoogd is om in aanmerking te 
komen voor resocialisatie-activiteiten 
die het sobere standaardregiem 
overstijgen. Het is duidelijk dat zich 
in de praktijk tal van vragen zullen 

voordoen over de daarbij toe te 
passen criteria, over de beslissing-
smacht en de selectiebevoegdheden, 
over de plaats die alternatieve 
sanctie-projecten in het kader van 
de voorwaarden van de nieuwe v.v.i. 
eventueel zullen innemen, over de 
wijze waarop de rechter die het 
vonnis wijst op een en ander moet 
anticiperen, over de rol die de 
reclassering bij dit alles moet spelen, 
enzovoort. Deze problematiek zal op 
een themamiddag, de voorjaars-
vergadering van de Vereniging voor 
Penitentiar recht en Penologie, door 
vier sprekers uit verschillende optiek 
worden bezien, namelijk uit die van 
de rechter (mr. R.J.A. Meertens-
Zeeman), van het departement (drs. 
L. Eking), van de gevangenis-
directeur (mr. C.M. Boey) en van de 
reclassering (J. Frijns), waarna 
discussie mogelijk is. De middag 
wordt voorgezeten door prof. mr. C. 
Kelk. 
Datum: vrijdag 2 juni 1995, 14.00 u. 
Plaats: Janskerkhof 15a, Utrecht 
(naast het Willem Pompe Instituut). 

Gemeentelijk gedoogbeleid softdrugs 
Gemeenten proberen de overlast van 
de verkoop van softdrugs zoveel 
mogelijk te beperken. Die mag de 
openbare orde niet verstoren, het 
woon- werkklimaat niet nadelig 
beInvloeden, de veiligheid van de 
burgers niet in het gedrang brengen 
en de gezondheid niet schaden. In 
de praktijk leiden de AHOJ-G criteria 
van het O.M. tot gemeentelijk 
gedoogbeleid. In samenwerking met 
politie, justitie en bij voorbeeld 
coffeeshophouders worden 
afspraken gemaakt, die (moeten) 
leiden tot een beheersbare situatie. 
Tijdens het congres staat de 
regulerende aanpak van coffeeshops 
en andere verkooppunten van 
softdrugs centraal. Het congres 
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wordt geopend door Staatssecretaris 
mr. J. Kohnstamm die het 

kabinetsbeleid zal toelichten. Duna 
komen onder voorzitterschap van 
oud-Staatssecretaris mr. J.F. Glastra 
van Loon onder andere aan de orde: 

samenwerking 0.M. en okale 
overheden; profielen van instromers-
gebruikers-uitstromers; cannabis-
gebruik bij kwetsbare groepen. 
Middags ligt het accent op de 

aanpak in gemeenten en regio's. 
Vanuit de bestuurlijke praktijk 
worden concrete ervaringen met de 
AHOJ-G criteria gepresenteerd. 
Sprekers zullen zijn: mr. R. de Rijck 

(districtsofficier van Justitie 
Rotterdam); dr. R Cohen (weten-
schappelijk medewerker sociale 
geografie, UvA); F. Polak (psychiater 
to Amsterdam, bestuurslid sectie 

psychiatrie en verslaving, Neder-
landse Vereniging voor Psychiatrie); 

1-1.C. Kleemans (Burgemeester van 
Kampen); A.A. Smeels (korpschef 
regiopolitie Zeeland); mr. G.Ph. Brola 
(burgemeester van Tilburg). 

Datum: Woensdag 7 juni 1995 

Plaats: Jaarbeurs Congrescentrum 

Utrecht 
Inlichtingen: Rostra Congres-
communicatie, Birgit Wildenburg, 

tel.: 070-3648703. 

IVde EUSARF-Congres 
De European Scientific association 

for Residential and Foster Care for 
Children and Adolescents 
organiseert eon congres met als 

thema: Pedagogische thuishulp in 
problematische opvoedingssituaties. 
Pedagogische thuishulp is een van 
de nieuwste ontwikkelingen binnen 
de jeugdhulpverlening aan kinderen 

en jongeren met psycho-sociale 
problemen en hun gezin. De laatste 

jaren werd eon grate waaier van 
vormen en methaden van 

thuisbegeleiding gecreeerd. Op het 
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congres zullen verschillende 
principes en methoden van 

thuisbegeleiding worden voorge-
steld. Wij hopen dat practici uit de 
verschillende landen in workshops 
en postersessies hun methodiek zo 
concreet mogehjk zullen presenteren 

en illustreren. Ook zal aandacht 
worden besteed aan recent 
wetenschappelijk onderzoek met 

betrekking tot proces- en 
effectevaluatie van doze 
hulpverleningsvorm. Er zal ook 
worden nagegaan in welke mate 

enerzfids de methodieken van 
pedagogische thuishulp kunnen 
worden bevrucht vanuit het 
gezinsgericht werken in het kader 

van de residentidle zorg en de 
pleegzorg en hoe anderzijds dit 
gezinsgericht werken kan 

gelnspireerd worden vanuit de 
thuisbegeleid ing. 

Datum: 6-9 september 1995 

Pleats: Leuven, Belgie 

Inlichtingen: 4e Europees EUSARF-
congres Kind en Gezin, mevr. N. 

Castelo, Hallepoort 27. B-1060 
Brussel, tel.: 32.2.533.14.95 en fax: 

32.2.534.13.82. 

Behandelen van seksuele definguen-
ten 
Op deze vierde Intemational 
conference on treatment of sex 
offenders bestaat de mogelijkheid 

om theoriedn, methoden en 
empirische ondertoeksresultaten 
met betrekking tot behandehngen 

van seksuele delinquenten to 
vergelijken. Hoewel de conferentie 
zich zal bezighouden met alle 

aspecten van beoordeling, 
behandeling en prevenUe van 
seksuele delicten, zal de nadruk 
liggen op misdrijven als verkrach-

ting, seksueel geweld, ontucht met 
minderjarigen, incest en seksueel 

misbruik tegen kinderen buiten het 
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gezin. Wettelijke systemen in de 
wereld verschillen, hetgeen ons 
noodzaakt ons om onze conceptuele 
kaders van preventie- en 
behandelingsprogramma's tegen de 
achtergrond van historische en 
heersende wettelijke en sociale 
contexten te bezien. Gedisussieerd 
zal bij voorbeeld worden over 
controversiele onderwerpen zoals 
seksuele handelingen met jeugdigen 
(leeftijdsgrens/vrijwilligheid) in 
seksuele relaties en de machtsver-
houdingen tussen mannen, vrouwen 
en kinderen. Het strafrecht 
reflecteert deze machtsstructuren en 
criminaliseert en decriminaliseert 
bepaald seksueel gedrag. Bepaalde 
gezichtspunten blijven nogal 
controversieel. Is behandeling een 
alternatief voor bestraffing of maakt 
het onderdeel uit van de straf? Hoe 
definieren wij kinderpornografie en 
kinderprostitutie? Er bestaat echter 
een internationale consensus dat 
seksueel geweld een sociaal 
probleem is en dat slachtoffers van 
seksueel geweld, met name 
kinderen, kwetsbaar zijn voor wat 
betreft de psychologische 
consequenties. Daarom zijn 
preventieprogramma's met als doel 
het seksueel geweld terug te 
brengen, van essentieel belang. 
Datum: 18, 19, 20 september 1995 
Plaats: Vrije Universiteit Amsterdam, 
Amsterdam 
Informatie: Vrije Universiteit 
Amsterdam, Vakgroep Endocrinolo-
gie, Jos Megens, 020-4440542. 

The first world conference on new 
trends in criminal investigation and 
evidence 
Deze conferentie wordt georgani-
seerd door het International network 
for research on the law of evidence 
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and procedure. De conferentie wordt 
ondersteund door de Koninklijke 
Nederlandse Academie voor Kunst 
en Wetenschappen. De conferentie 
is van internationaal belang voor 
onderzoekers.en praktijkmensen op 
het gebied van recht en bewijs. Het 
doel van de conferentie is het 
samenbrengen van wetenschappers 
uit verschillende landen en 
disciplines: rechters, beleidsmakers, 
officieren van justitie, advocaten en 
forensische experts. De conferentie 
zal hen in staat stellen kennis over 
te brengen en ervaringen uit te 
wisselen. Onder de wetenschappe-
lijke activiteiten vallen tijdens de 
conferentie: plenaire sessies, 
workshops, poster sessies, 
presentaties/demonstraties. Enkele 
onderwerpen die op de conferentie 
aan de orde zullen komen zijn: 
theorieen met betrekking tot 
bewijsvoering; mensenrechten en 
bewijsrecht; bewijs in verkrachtings-
zaken; bewijs van seksueel misbruik 
van kinderen; bewijs op grond van 
DNA; bedreigde getuigen en 
anonieme getuigen; forensische 
accountancy; internationale 
verdragen met betrekking tot 
politiele samenwerking; grens-
overschrijdende misdaad en 
onderzoek; Europol en gegevens-
uitwisseling, enzovoort. De 
spreektaal tijdens de conferentie is 
Engels. Samenvattingen van papers 
kunnen tot 1 september 1995 
worden aangeleverd. 
Datum: 1 december - 5 december 
1995 
Plaats: Nederlands Congrescentrum 
en Vredespaleis, Den Haag 
lnlichtingen: Eurocongres, Pb. 74713, 
1070 BS Amsterdam. 
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Literatuur-InformatIe 
Van de artikelen die in deze 
rubrlek zijn samengevat, kunnen 
bij de documentatie-afdeling van 
het INetenschappelfik 
Onderzoek- en Documentatie-
centrum van het MInIsterle van 
Justitie tegen betaling kopleen 
warden aangevraagd. Wij 
attenderen u erop dat volgens 
art. 16b, lid 1 van de Auteurswet 
1912, de kopleen ultslultend 
moven dienen tot eigen oefening, 
studie of gebruik. Door de 
documentatle-afdellng worden 
boeken, tfidschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekkIng tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. 
De documenten die venal 1987 
zfin verschenen, worden 
automatisch Ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuudfisten 
m.b.t specifieke ondenverpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te leen worden 
gevraagd. lifilschriftartikelen 
kunnen In beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en 
toegezonden worden. In beide 
gevallen kan men zich wenden 
tot de afdeling documentatie van 
het WODC, Postbus 20301, 2500 
Eli 's-Gravenhage, tel.: 070-370 
65 53 (CJ. van Netburg), 
070-370 65 63 (P.H.T. Secher- 

ling) en 070-370 66 56 (mr. 
EM.T. Beenakkers). 

Algemeen 
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1 
Braithwaite, J., P. Pettit 
Cdminalization, decriminalization and 
republican theory 
International annals of criminology, 
32e jrg., nrs. 1/2, 1994, pp. 61-80 

In dit artikel wordt de republikeinse 
theorie gepresenteerd, die antwoord 

geeft op de vraag welk gedrag 
gecriminaliseerd en welk gedrag 
gedecriminaliseerd moet worden. De 
auteurs zijn van mening dat gedrag 

alleen moet worden gecriminaliseerd 
als dat de dominion, een republi-

keins concept van vrijheid, doet 

toenemen. Dominion is niet alleen 

vrijheid van inmenging door 
anderen, maar de publiek beveiligde 
vrijheid van inmenging door 
anderen. Vanuit die achtergrond is 
de republikein voorstander van een 

aanzienhjke mate van decriminalise-
ring in de Westerse samenlevingen. 
Hoewel republikeinen misdaad 
bijzonder ernstig nemen, vinden zij 

dat op een groot deel van het 
gedrag waarop we nu als misdeed 

reageren, beter gereageerd kan 
worden op de manier die wordt 

voorgestaan door abolitionisten, 
namelijk als moeilijkheden, 
leefproblemen, conflicten. kweshes 
die geschikt zijn voor de dialoog. Er 

is geen tegenstrijdigheid tussen 
deelname aan de progressieve strijd 
om wetten zodanig bij te stellen dat 

vrouwen worden beschermd tegen 
verkrachting en het milieu tegen 
vervuiling enerzijds en het afzien om 
bepaalde gedragsvormen te 

behandelen als misdaad anderzijds. 
Met literatuuropgave. 
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2 
Ellsworth, P.C., S.R. Gross 
Hardening of the attitudes; 
Americans' views on the death 
penalty 
Journal of social issues, 50e jrg., nr. 
2, 1994, pp. 19-52 
De steun in de VS voor de doodstraf 
is sinds 1966 gestaag toegenomen. 
In 1966 waren de tegenstanders nog 
in de meerderheid (53% tegen vs. 
47% voor). Nu is de steun voor de 
doodstraf groter dan ooit tevoren 
(tussen 70 en 75%). Uit onderzoek 
dat gedurende de afgelopen twintig 
jaar is gedaan, is gebleken dat de 
houding die de meeste mensen 
hebben tegenover de doodstraf, of 
het nu voor of tegen is, meer is 
gebaseerd op emotie dan op 
informatie of rationele argumenten. 
Mensen hebben een uitgesproken 
mening over de doodstraf, weten er 
weinig over, en hebben ook geen 
behoefte aan meer kennis. Feitelijke 
informatie, bij voorbeeld over 
afschrikking of over discriminatie, is 
in het algemeen niet relevant voor 
de attitudes van mensen en dat 
weten ze. Voor de meeste zware 
misdrijven is de steun voor de 
doodstraf toegenomen. Een jeugdige 
leeftijd wordt minder als bezwaar 
tegen oplegging van de doodstraf 
gevoeld dan 35 jaar geleden, maar 
de meeste mensen zijn nog wel 
tegen de doodstraf voor zwakzinni-
gen. De doodstraf gaat steeds meer 
deel uitmaken van de verkiezings-
politiek. De auteurs menen dat 
toekomstig onderzoek zich meer 
expliciet moet richten op de 
attitudes tegenover ras, op 
vergelijkingen tussen de doodstraf 
en specifieke alternatieven voor de 
doodstraf en op de emotionele 
aspecten van de standpunten 
tegenover de doodstraf. 
Met literatuuropgave. 

3 
Haney, C., L Sontag e.a. 
Deciding to take a life; capital juries, 
sentencing instructions, and the 
jurisprudence of death 
Journal of social issues, 50e jrg., nr. 
2, 1994, pp. 149-176 
Rechtszaken waarin de doodstraf 
wordt geeist zijn uniek in de 
Amerikaanse jurisprudentie en 
stellen specifieke eisen aan de 
betrokken juryleden, zowel 
psychologisch als juridisch gezien. 
De auteurs onderzoeken de manier 
van werken in zaken waarin de 
doodstraf wordt geeist, door zich te 
richten op de afwegingen die 
gemaakt werden tijdens de 
beraadslagingen van de juryleden in 
twee Staten, waar de instructies 
fundamenteel verschillen - Californie 
en Oregon. In Californie krijgen de 
juryleden de minst expliciete 
voorschriften mee, waarin zelfs geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
bezwarende en verzachtende 
omstandigheden. Het model dat in 
Oregon wordt gehanteerd is 
daarentegen gestructureerder, maar 
richt zich slechts op het gevaar voor 
anderen dat de aangeklaagde in de 
toekomst zal opleveren. Er werden 
door de onderzoekers diepte-
interviews gehouden met een aantal 
juryleden uit beide Staten, die 
steekproefsgewijs waren uitgekozen. 
A.h.v. deze interviews werd de 
inhoud en functie van de instructies 
m.b.t. het veroordelen tot de 
doodstraf onderzocht. Daarnaast 
werden de interpretaties van de 
juryleden t.a.v. het bewijsmateriaal 
dat werd gepresenteerd vastgesteld. 
Tevens werd nagegaan hoe de 
juryleden tegenover de inhoud van 
hun taak stonden. Ten slotte stellen 
de onderzoekers vast dat de twee 
fundamenteel verschillende 
voorschriften in Californie en Oregon 
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een significant verschillend effect 

hebben op het beslissingsproces. 

Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

4 
Freshwater, K., J. Aldridge 
The knowledge and fears about court 
of childwitnesses, schoolchildren and 
adults 
Child abuse review, 3e jig., nr. 3, 
1994, pp. 183-195 
In Schotland, Australie en 
Noord-Amerika heeft men 
onderzocht wat kinderen begrijpen 
van het rechtssysteem, wat zij weten 

over het functioneren van de 
rechtbank en hoe het vooruitzicht 
voor de rechtbank te moeten 
verschijnen hen beinvlaedt. Tot op 
heden word een dergelijk onderzoek 
niet uitgevoerd in Engeland. Daarom 
richten de onderzoekers zich in deze 

studie op kinderen die als getuige 
moesten optreden, op schoolgaande 
kinderen en op volwassenen in dit 

land. Hen werd gevraagd drie 
vragenlijsten te beantwoorden. Het 
blijkt dat or under de kinderen die 
moesten getuigen en under de 
schoolkinderen significant meer 

misvattingen bestonden over 
begrippen en uitgangspunten in het 

Engelse rechtssysteem dan ander 
volwassenen. Beide groepen 

kinderen definieerden het 
verschijnen voor de rechtbank als 
spanningsvol. Maar de kinderen die 
als getuige moesten optreden waren 

het meest bang voor het funchone-
ren van de rechtbank zelf, teiwijI de 

schoolkinderen ook angstig waren 
voor de zaken die daarmee 
samenhangen. De implicaties van 

deze resultaten worden omschreven. 
Hierbij wordt de rol van individuele 
beoordeling van kennis en angsten 

in de effectieve voorbereiding van 
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kinderen op eon proces en de 
noodzaak voor de rechtelijke macht 

om rekening te houden met de 
geiinge kennis van en misvattingen 
over de werking van het rechtssys-

teem aangegeven. 
Met literatuuropgave. 

5 
Kenna, 5.L 
Chid protection orders,-  a viable justice 
system tool for deterring domestic 
violence 
Violence and victims, Be jrg.. nr. 1, 

1994, pp. 79-84 
Huisehjk geweld komt meer voor en 

is ernstiger dan politici. de wetgever 
en huisartsen vroeger dachten. 
Volgens een voormalig hoofd van de 
geneeskundige dienst in de 

Verenigde Staten zou het aantal 
vrouwen dat thuis wordt mishandeld 
elk jaar tussen de twee en vier 
miljoen bedragen. Als de echtgeno-
ten in een gezin worden mishandeld 
is de kans op kindertnishandeling in 
dat gezin vijftienhonderd maal groter 

dan het nationaal gemiddelde. 
Bovendien leidt deze vorm van 
mishandeling tot gewelddadig 

gedrag bij kinderen die er getuige 
van zijn, waardoor de cirkel van 

geweld verder gaat. Gezien de ernst 
van dit fenomeen is een effectief 
strafrechtelijk antwoord noodzakelijk. 
lnmiddels hebben alle staten een 

civil protection order, maar de mate 
van hulp, de duur ervan en het 

proces um deze te verkrijgen variren 
van staat tot staat. De maatregelen 
variren van een verbod tot contact 

met de te beschermen persoon tot 
uithuiszetting on tijdelijke voogdij 

over de kinderen. Onderzoek heeft 
aangetoond dat de civil protection 
orders effectief kunnen zijn als het 

justitiele systeem stappen 
onderneemt om de maatregelen 

kracht bij te zetten, zoals het 
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screenen van verzoekers om te zien 
wie er meer uitgebreide veiligheids-
voorzieningen nodig heeft, specifieke 
en uitgebreide maatregelen tegen 
lage kosten en met een effectieve 
dienstverlening; het door middel van 
politie en justitie streng de hand 
houden aan de genomen maatrege-
len en verbindingen van de 
rechterlijke macht naar de 
advocatuur, opvangcentra en andere 
dienstverlenende instanties. 
Met literatuuropgave. 

6 
Zyl Smit, D. van 
Degrees of freedom 
Criminal justice ethics, 13e jrg., 1994, 
nr. 1, pp. 31-38 
Qua invulling en uitvoering lijken de 
traditionele vrijheidsstraf en diverse 
alternatieve sancties naar elkaar toe 
te groeien. Met de introductie van 
verlofregelingen, vormen van 
vervroegde invrijheidstelling en 
andere privileges heeft de 
vrijheidsstraf de laatste decennia in 
veel landen een meer 'open' karakter 
gekregen. Aan de andere kant 
bevatten alternatieve sancties 
tegenwoordig vaak een element van 
vrijheidsbeneming of -beperking. 
Steeds vaker wordt erkend dat ook 
alternatieve sancties een punitieve 
functie kunnen hebben. De auteur 
vindt het hoog tijd dat ook de 
toepassing van alternatieve sancties 
voorzien wordt van internationale 
standaardregels. Voorts doet hij de 
suggestie om beslissingen met 
betrekking tot de executie van 
straffen en maatregelen in een hand 
onder te brengen, zoals nu in 
Duitsland en Frankrijk min of meer 
het geval is. Een speciale rechtbank 
verantwoordelijk voor de implemen-
tatiefase van de straf zou beslissin-
gen met betrekking tot het beperken 
van de vrijheid van veroordeelden 

van de juiste rechtswaarborgen 
kunnen voorzien. 

Criminologie 

7 
Briggs, C.M., P. Cutright 
Structural and cultural determinants 
of child homicide; a cross-national 
analysis 
Violence and victims, 9e jrg., nr. 1, 
1994, pp. 3-16 
De auteurs deden een onderzoek 
naar de oorzaken van doodslag op 
kinderen in 21 ontwikkelde landen. 
Gezien de grote verschillen in de 
manieren waarop volwassenen en 
kinderen door geweld aan hun einde 
komen, veronderstellen de auteurs 
dat doodslag op kinderen andere 
determinanten kent dan doodslag op 
volwassenen. Zij voerden hun 
onderzoek uit met gegevens van 
internationale organisaties voor de 
periode 1965-1988. Conform hun 
theoretisch kader hadden deze 
gegevens betrekking op: economi-
sche stress op gezinnen tot uiting 
komend in echtscheidingen; het 
percentage vrouwen dat deelneemt 
op de arbeidsmarkt het niveau van 
de sociale zekerheid, het percentage 
onwettige kinderen, het percentage 
tiener-huwelijken en gezinsgrootte; 
het opleidingsniveau van mannen en 
vrouwen; de mate van sociale 
integratie aangegeven door enerzijds 
etnische en linguIstische heterogeni-
teit en anderzijds inkomens-
ongelijkheid; de mate waarin sprake 
is van geweldsculturen. De auteurs 
vonden geen significante verschillen 
tussen landen met een hoog en laag 
niveau van sociale zekerheid. Verder 
bleek ook de invloed van de 
familiestructuurindicatoren 
(onwettige kinderen, tiener-
huwelijken en gezinsgrootte) niet 
significant te zijn. Deze twee 
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onderzoeksresultaten staan in 
scherp contrast met die van andere 

studies. Wel van grote invloed waren 
de mate van sociale integratie, 
echtscheidingen, de status van 
vrouwen en de mate waarin landen 

gekenmerkt warden door een 
geweldscultuur. 
Met literatuuropgave. 

8 
Fattah, E.A. 
Violence against the elderly; types, 
patterns and explanations 
International annals of criminology, 
32e jrg., nr. 1/2, 1994, pp. 113-134 
De auteur meent dal, wil het 
onderzoeksprobleem van geweld 

tegen bejaarden bestudeerd worden, 
eerst een aantal conceptuele knopen 
doorgehakt moet worden. Allereerst 

de term geweld. Onderzoekers zien 
diliiiviffs over het hoofd dat geweld 
meer inhoudt dan fysiek geweld. 
Oak de term mishandeling ontbeen 
een gestandaardiseerde definitie, is 
vaag en hoogst subjectief. Deze 

manco's hebben geleid tot een 
ratjetoe van operationaliseringen die 
ondedinge vergelijking van studies 

danig in de weg staan. De auteur 
presenteen vervolgens een zesdelige 
classificatie van geweld: roofzuchtig 
geweld, geweld ter beve,stiging van 

de eigen machtspositie, seksueel 
gemotiveerd geweld, geweld voor 

plezier (getting a kick), en nodeloos 
of niet gemotiveerd geweld (van 

geesteszieken). Onderzoek in 
Canada laat zien dat geweld tegen 
bejaarden in de meeste gevallen in 

de eerste twee categodeen valt. Oak 
valt uit dat onderzoek te leren dat 
geweld tegen bejaarden meestal 
binnenshuis voorkomt en dat het 

meestal am manlijke slachtoffers 
gaat. Victimisatiestudies in 

verschillende landen komen tot de 
slotsom dat ouderen de minst 
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gevictimiseerde bevolkingsgroep 
vormen. Tot slot geeft de auteur een 

aantal theoretische verklaringen. 
Deze refereren aan de hoedanighe-

den van het doelwit (Clark en 
Cornish), het levensstijl-model 
(Hindelang) en de routine-
activiteiten model (Cohen en Felson). 
Met literatuuropgave. 

9 
Hart, J., L Jason-Lloyd e.a. 
Occupational crime 
The police journal, 68e jrg., nr. 1, 

1995, pp. 72-78 
Het kenmerkende van organisatie-
criminaliteit is dat het voomamelijk 

de organisatie is die van de 
ciiminaliteit profiteert. Bedriffsmatige 
crimingteit verschitt van 
organisatie-criminaliteit in die zin dat 

het wordt gepleegd door eden van 
een organisatie die oak persoonlijk 
van de misdaad profiteren. Het 
onmiddellijke stachtoffer kan de 

organisatie zelf zijn, maar oak een 
client die gebruik maakt van de 
diensten van de organisatie. Indirect 
is echter de hele samenleving 

slachtoffer van bedrijfsmatige 
misdeed, omdat de kosten en 
consequenties ervan uiteindelijk 
vaak op de samenteving warden 
afgewenteld. De auteur is alleen 

daarom al van mening dat 
bedriffsmafige misdaad een ernstige 

vorm van criminaliteit is, maar 
constateert dat het gedrag vaak 
noch door de plegers noch door de 
slachtoffers aLs zodanig wordt 

beschouwd. In het artikel wordt 
verschillende vragen behandeld. Zo 
gaan de auteurs in op de vraag of 

bedrijfsmatige misdaad altijd 
misdadig is en of het altijd als een 

yam van conffactbreuk moet 
warden beschouwd. Ten slotte 
houden zij een pleidooi voor een 
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effectieve bestrijding van bedrijfs-
matige misdaad. 

10 
Jackson, J.E. 
Fraud masters; professional credit 
card offenders and crime 
Criminal justice review, 19e jrg., nr. 
1, 1994, pp. 24-55 
Naar schatting lijden creditcard 
bedrijven, banken en detailhandel in 
de VS jaarlijks een verlies van twee 
miljard dollar door fraude met 
creditcards. De auteur doet verslag 
van zijn met de methode van 
participerende observatie en met 
face-to-face interviews uitgevoerde 
studie over een bende creditcard-
fraudeurs. Deze (N=14) waren 
bereid onder de eis van strikte 
anonimiteit mee te werken aan het 
onderzoek. De jongste fraudeur was 
24, de oudste 32, de groep bestond 
uit vier vrouwen. De observaties van 
de auteur onderstrepen het belang 
van de opvattingen van Sutherland, 
de geestelijke vader van het concept 
witte boorden criminaliteit, over 
economische en professionele 
criminaliteit. In diens uit 1937 
daterende werk The professional thief 
wordt ingegaan op vijf dimensies: 
consensus, differentiele associatie, 
organ isatie, status en technische 
vaardigheid. Naast hebzucht als 
primaire motivatie was ook de 
geringe pakkans een belangrijke 
drijfveer. Dit vanwege het feit dat 
banken en detailhandel weinig 
geneigdheid vertonen fraude te 
rapporteren of te vervolgen. 
Met literatuuropgave. 

11 
Nagin, D.S., R. Paternoster 
Personal capital and social control; 
the deterrence implications of a 
theory of individual differences in 
criminal offending 

Criminology, 32e jrg., nr. 4, 1994, pp. 
581-606 
De auteurs onderscheiden 
criminologische theorieen van de 
persoon en van de omgeving. De 
eerste leggen de nadruk op 
duurzame individuele kenmerken 
waardoor de mensen die hen 
bezitten hun leven lang zijn geneigd 
tot crimineel gedrag. De tweede 
schrijven crimineel gedrag toe aan 
op dit moment aanwezige sociale 
omstandigheden die buiten het 
individu bestaan en kunnen varieren 
gedurende de levensloop. Het eerste 
type theorie is pessimistischer over 
de maakbaarheid van menselijk 
gedrag dan het tweede type. De 
auteurs sluiten aan bij pogingen van 
Sampson en Laub om beide 
perspectieven te verenigen door 
twee feiten te verzoenen: ten eerste 
dat antisociale volwassenen altijd 
antisociale kinderen waren en, ten 
tweede, dat de meeste antisociale 
kinderen geen antisociale 
volwassenen worden. De synthese 
komt tot stand via ideeen ontleend 
aan de sociale controle-theorie van 
Hirschi: door relaties met anderen 
aan te gaan en door te gaan werken 
kunnen mensen een antisociaal 
traject verlaten en een prosociaal 
traject gaan volgen. De gebeurtenis-
sen die dat teweegbrengen doen 
zich toevallig voor en zijn dus 
exogeen. De auteurs nemen dit 
perspectief over. Zij formuleren een 
theorie die een verbinding legt 
tussen de rationele keuze- en 
sociale controle-theorie enerzijds en 
twee voorbeelden van theorieen van 
de persoon anderzijds. Uitgaande 
van de economische investerings-
theorie wordt beargumenteerd dat 
mensen die zijn gericht op het 
heden en egocentrisch zijn, minder 
investeren in sociale banden en 
daarom minder worden weerhouden 
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van het plegen van delicten. 
lndividuele kenmerken hebben 
slechts effect via het concept van 

sociale controle. 
Met literatuuropgave. 

12 
Osgood, D.W., D.C. Rowe 
Bridging criminal careers, theory and 
policy through latent variable models 
of individual offending 
Criminology, 32e jig., nr. 4, 1994. pp. 
517-554 
De auteurs trachten met hun studie 

een brug te slaan tussen de 
theoretische criminologie, het 
bestuderen van criminele loopbanen 
en onderzoek dat relevant is voor 

het maken van beleid. lnzichten 
afkomstig uit onderzoek naar 
criminele loopbanen en de 

persoonlijkheidstoestand waarbij 
iemand geneigd is crimineel gedrag 

te vertonen, leiden ertoe dal zij 
zoeken near een allesomvattend 
middel om theoretische variabelen te 
integreren in het onderzoek naar 

criminele loopbanen; statistische 
modellen die betekenisvolle 
projecties opleveren die relevant zijn 
voor het overheidsbeleid; methodes 
waarmee uitkomsten van verschil-

lende soorten wetsovertredingen 
kunnen worden vergeleken. De 

auteurs presenteren een concep-
tueel plan, waarmee het ['oven-
staande kan worden bereikt, door 
het algemene lineaire model toe te 

passen op de studie van criminaliteit 
en criminele loopbanen. In dit plan 
wordt onderscheid gemaakt tussen 

elementen van een kromlijnige 
functie, waarbij de schaal van een 

lineair en die van een 
wetsovertredingsmodel worden 
samengebracht; een waarschijnlijke 
relafie tussen de latente neiging de 

wet te overtreden en het soon 
wetsovenreding; een waarschijnlijke 

160 

disthbutie van individuele verschillen 
op de latente dimensie; relaties 
tussen herhaaldelijk gemaakte 
observaties van hetzelfde individu. 

De onderzoekers beschrijven ten 
slotte vele versies van het lineaire 
model, die geen speciale kennis 
vereisen en die geschikt zijn voor 

toepassing bij alle soorten wets-
overtredingen. 
Met literatuuropgave. 

13 
Penni, N.D., L Gildersleeve-High 

OS. 
The reduction of male abusiveness as 
a result of treatment; reality or myth? 
Journal of family violence, 9e jig., nr. 

4, 1994, pp. 307-316 
De studie van de auteurs was 
bedoeld om de effectiviteit van een 
behandelingsprogramma voor 
mannen te evalueren die hun 

partner fysiek en verbaal hadden 
mishandeld. Tijdens het zes 
maanden durende programma vielen 
er van de 36 deelnemers tien af (dus 

N=26). Als meetinstrument 
hanteerden de auteurs de ABI 
(Abusive behavior inventory) omdat 

hiermee de self-ratings van de 
mannen gekoppeld en vergeleken 

konden worden aan respectievelijk 

met de ratings van hun partner. Het 
meetinstrument werd ingezet voor 

en na het programma en vervolgens 

bij twee follow-up metingen zes 
maanden (N=11) respectievelijk 

twee jaar (N=8) na afloop van het 
programma. Het toonde aan dat 
direct na de behandeling verbale en 

fysieke mishandeling bij bepaalde 
mannen significant was afgenomen. 

Ook na de tweede follow-up meting 

was er bij daze mannen sprake van 
weinig mishandeling. Een aantal 

mannen scheen echter geen beat te 
hebben bij de behandeling. Dit 
waren de mannen die niet hadden 



Justitiele verkenningen, jrg. 21, nr. 4, 1995 

deelgenomen aan de beide 
follow-ups. Hoewel de ratings van 
deze mannen te zien gaven dat zij 
van mening waren dat zij hun 
partner beter waren gaan 
behandelen, gaven de ratings van 
hun partner aan dat zij het hiermee 
allerminst eens waren. Er blijkt dus 
een aantal mannen te zijn wier 
positieve gedragingen over henzelf 
gelogenstraft worden door hun 
daden. Het zijn deze mannen die 
doorgaan met gewelddadigheid die 
effectiviteit tot een rekbaar begrip 
maken, want voor hun vrouwen is 
een geweldloze relatie geen realiteit 
maar een mythe. 
Met literatuuropgave. 

14 
Smith, DA., R. Brame 
On the initiation and continuation of 
delinquency 
Criminology, 32e jrg., nr. 4, 1994, pp. 
607-629 
In de criminologie is een discussie 
gaande over de wenselijkheid van 
het bestuderen van verschillende 
dimensies van delinquent gedrag, 
zoals het beginnen met delinquent 
gedrag, de frequentie en de duur 
ervan. In het onderhavige onderzoek 
worden empirische gegevens 
gebruikt om na te gaan of 
verschillende modellen vereist zijn 
ter verklaring van het beginnen met 
delinquent gedrag en de voortzetting 
van dat gedrag. Die gegevens zijn 
ontleend aan de eerste vier 
meetmomenten van de National 
Youth Survey. De auteurs stellen het 
voorspellend vermogen vast van 
factoren ontleend aan het sociale 
controle-, het etiketterings-, het 
differentiele associatie- en het 
urbanisme-perspectief. De meeste 
factoren die het beginnen met 
delinquent gedrag voorspellen, 
voorspellen ook de voortzetting 
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ervan. Er zijn drie uitzonderingen op 
deze regel. Ten eerste is negatieve 
etikettering door ouders en 
leeftijdsgenoten niet gerelateerd aan 
een verhoogd risico om te beginnen 
met delinquentie, wel om ermee 
door te gaan als men eenmaal 
begonnen is. Ten tweede voorkOmen 
morele overtuigingen het beginnen 
met delinquent gedrag, maar ze zijn 
niet gerelateerd aan continuering 
van dat gedrag. Ten derde is ook het 
woonachtig zijn op het platteland 
een factor die wel het beginnen met 
delinquent gedrag voork6mt, maar 
niet gerelateerd is aan voortzetting 
van dat gedrag. 
Met literatuuropgave. 

15 
Tennenbaum, A.N., E.L. Fink 
Temporal regularities in homicide; 
cycles, seasons, and autoregression 
Journal of quantitative criminology, 
10e jrg., nr. 4, 1994, pp. 317-342 
Dit artikel gaat over het veronder-
stelde verband tussen (geweldda-
dige) misdaad en seizoen. In de 
populaire media wordt vaak 
aangenomen dat hitte de neiging tot 
geweld versterkt. Om andere 
redenen namen ook veel 
negentiende-eeuwse sociologen en 
criminologen als Durkheim, Quetelet, 
Lombroso en Ferri aan dat er een 
verband bestond tussen seizoen en 
misdaad. Uit recent onderzoek zou 
blijken dat er geen empirisch bewijs 
is voor zo'n verband. Analytisch kan 
men drie typen modellen onder-
scheiden ter verklaring van de relatie 
tussen seizoen en criminaliteit De 
eerste wordt 'seizoen' genoemd. 
Verondersteld wordt dat in sommige 
maanden meer moorden worden 
gepleegd dan in andere, bij 
voorbeeld in de zomermaanden 
meer, omdat de menselijke omgang 
dan intensiever is. Het tweede model 
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wordt autoregressie genoemd: de 
resultaten op het ene moment 
beinvloeden direct de resultaten op 
een ander moment. Het derde model 
is de cyclus: een verschijnsel neemt 
toe tot een bepaald maximum en 
neemt dan weer af tot een minimum. 
Deze cyclus kan jaarlijks zijn, maar 
dat hoeft niet. Aan de hand van 
maandelijkse gegevens van de 
Supplementary Homicide Reports 
van 1976 tot 1989 vinden de 
onderzoekers ondersteuning you 
alledrie modellen. Voor het 
seizoensmodel pleit dal moord en 
doodslag naar verhouding meer 
voorkomen in de maanden juli en 
augustus en minder in februari. 
Overeenkomstig het autoregressieve 
model is er een uitgesteld effect van 
het aantal moorden en doodslagen 
van de voorafgaande twee maanden. 
Ten slotte valt een cyclus te 
constateren. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

16 
Heritage, I. 
Changing policies towards vulnerable 
prisoners 
Prison service journal. september 
1994, nr. 95, pp. 7-19 
In 1989 is een intern beleidsrapport 
van het Engelse gevangeniswezen 
gepubliceerd over de wenselijke 
behandeling van kwetsbare 
gedetineerden. Dat zijn gedetineer-
den die bedreigd worden door 
medegedetineerden. Veroordeelden 
wegens een zedenmisdrijf maken 
hiervan een groat deel uit. In het 
beleidsrapport uiti1989 wordt 
aanbevolen dal zedendelinquenten 
binnen het gevangeniswezen de 
aard van hun misdrijf zoveel 
mogelijk verzwijgen. Verder wordt 
het gebruik van bezonclere 
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faciliteiten voor doze categorie 
zoveel mogelijk ontmoedigd. Twee 
jaar later verscheen onder leiding 
van rechter Woolf een rapport over 
het Engelse gevangeniswezen naar 
aanleiding van de opstand in de 
Strangeways-gevangenis. Bij deze 
opstand waren de nodige 
slachtoffers gevallen onder de 
kwetsbare gedetineerden. Woolf was 
van oordeel dat zedendelinquenten 
hun delict juist niet moeten 
verzwijgen. Zij zouden samen met 
gewone gedetineerden in kleine 
units met een liberaal regime 
moeten worden ondergebracht In 
het penitentiaire beleid dat nadien is 
ontwikkeld, is in toenemende mate 
nadruk gelegd op de onderbrenging 
van zedendelinquenten in speciale 
units waar een behandelprogramma 
wordt geboden. De auteur vreest dat 
door deze accentuering van 
behandeling wordt vergeten dat er 
categorieen gedetineerden zijn die 
niet zozeer behandeling behoeven 
als wel bescherming tegen 
bedreiging door medegedetineerden. 
Met literatuuropgave. 

17 
Kuhn, A. 
What can we do about prison 
overcrowding? 
European journal on criminal policy 
and research, 2e jrg., nr. 4, 1994, pp. 
101-106 
Vrijwel alle westerse landen hebben 
te kampen met overbevolkte 
penitentiaire inrichtingen. De 
gevolgen hiervan zijn ernstig: 
vonnissen worden vertraagd ten 
uitvoer gelegd, de kosten van het 
gevangeniswezen nemen sterk toe 
en de leef- en werkomstandigheden 
voor zowel gedetineerden als 
personeel verslechteren. Er zijn in 
principe twee oplossingen voor dit 
probleem: extra gevangenissen 
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bouwen of de oorzaken van de 
overbevolking aanpakken. Wat 
betreft het laatste heeft het weinig 
zin om korte vrijheidsstraffen door 

. alternatieve sancties te vervangen. 
De druk op de gevangeniscapaciteit 
is namelijk vooral een gevolg van de 
langer wordende straffen. Het 
terugdringen van de lange 
gevangenisstraffen door middel van 
het instrument van de vervroegde 
invrijheidstelling is riskant omdat 
rechters hier bij hun straftoemeting 
op zullen anticiperen. Dat is 
overigens weer deels te ondervan-
gen door de zittende magistratuur 
ook zeggenschap te geven over de 
mate van vervroegde invrijheidstel-
ling. Er is echter nog een andere 
oplossing, die vooral in de Verenigde 
Staten bleek te werken. Daar wordt 
de straftoemeting gereguleerd door 
middel van centrale richtlijnen. Door 
middel van dergelijke richtlijnen 
kunnen vrijheidsstraffen over de hele 
linie worden verkort. 
Met literatuuropgave. 

18 
Sessar, K. 
Overcrowding; not the only crisis in 
the custodial system 
European journal on criminal policy 
and research, 2e jrg., nr. 4, 1994, pp. 
107-116 
Overbevolking van gevangeniswezen 
kan leiden tot uitbreiding van de 
gevangeniscapaciteit, maar ook tot 
herbezinning op het strafrechts-
systeem. Misschien is het wel zo dat 
we tegenwoordig teveel mensen 
naar de gevangenis sturen. In 
Duitsland is in de jaren tachtig en 
negentig sprake van een afnemende 
gedetineerdenbevolking. Dit wordt 
toegeschreven aan het terugdringen 
van de korte vrijheidsstraf en aan de 
invoering van de voorwaardelijke 
vrijheidsstrat Deze wettelijke 
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maatregelen hebben een algemeen 
neerwaarts effect gehad op de mate 
waarin gevangenisstraf werd 
opgelegd. Deze ontwikkelingen 
nemen niet weg dat de Duitse 
gevangenissen overbevolkt waren en 
nog steeds zijn. Dit is onder meer 
een gevolg van het sluiten van 
penitentiaire inrichtingen. De auteur 
meent dat de problematiek van de 
penitentiaire overbevolking in het 
Westen onder meer zou kunnen 
worden aangepakt door een ander 
strafrechtelijk beleid ten aanzien van 
criminaliteit die samenhangt met 
druggebruik. In Duitsland is 
ongeveer 30% van de gedetineerden 
druggebruiker. Er zijn naar zijn 
mening nog veel meer mogelijkhe-
den voor alternatieve sancties; ook 
in de plaats van langere gevangenis-
straffen. Overbevolking van 
gevangenissen is een signaal dat 
teveel vrijheidsstraf wordt opgelegd. 
Met literatuuropgave. 

19 
Tournier, P. 
The custodial crisis in Europe; inflated 
prison populations and possible 
alternatives 
European journal on criminal policy 
and research, 2e jrg., nr. 4, 1994, pp. 
89-100 
Gedurende de jaren tachtig en 
negentig is de gedetineerden-
bevolking in Europa sterk gegroeid: 
in sommige landen, waaronder 
Belgie en Engeland 10%. Er zijn 
slechts twee landen waar de 
omvang van de gedetineerden-
bevolking is afgenomen: Oostenrijk 
en Duitsland. Vrijwel overal in 
Europa heeft de bovenstaande 
ontwikkeling geleid tot overvolle 
gevangenissen. Over het algemeen 
wordt vrij negatief geoordeeld over 
de effectiviteit van alternatieve 
sancties om de groei van de 
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gevangenisbevolking af te remmen. 
Ten onrechte, meent de auteur. 
lmmers, in de meeste Europese 
landen is het aantal veroordeelden 
tot een gevangenisstraf wel degelijk 
afgenomen. De druk op de 
gevangeniscapaciteit wordt echter 
vooral veroorzaakt doordat de 
straffen langer zijn geworden. De 
auteur ziet oak hier mogelijkheden 
am oak de opwaartse trend am te 
buigen. In toenemende mate moet 
naar zijn mening gebruik gemaakt 
gaan warden van vervroegde 
invrijheidstelling als instrument am 
de behoefte aan celcapaciteit te 
drukken. Daarbij is het wel van 
belang am voorwaarden te stellen 
aan de invrijheidstelling. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

20 
Gray, T. 
Research note,-  using cost-benefit 
analysis to measure rehabilitation and 
special deterrence 
Journal of criminal justice, 22e jrg., 
1994, nr. 6, pp. 569-575 
De effectiviteit van sancties, c.q. de 
resocialiserende of speciaal 
preventieve werking daaivan, wordt 
doorgaans afgemeten aan het aantal 
delinquenten dat na een strafrechte-
lijke interventie opnieuw wordt 
gearresteerd. Deze recidive-maat 
houdt echter geen rekening met de 
frequentie en aard van de nieuw 
gepleegde delicten. Met een 
kosten-baten analyse waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
kosten die gemoeid zijn met de 
gepleegde delicten voor en na een 
interventie, is dat wel het geval. Een 
aantal auteurs hebben geprobeerd 
dit concept toe te passen veer 
verschillende interventies. Daarbij 
bleek dat in het geval van een 
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onvoorwaardelijke vrijheidsstraf de 
verrekening van de kosten van de 
delicten gepleegd na de interventie 
met die van de delicten voor de 
inteiventie het hoogst uitvallen. Na 
een aantal alternatieve verklaringen 
voor deze uitkomst te hebben 
besproken, concludeert de auteur 
dat eon gevangenisstraf de grootste 
criminogene werking heeft. 
Met literatuuropgave. 

21 
Hartmann, DJ., P.C. Friday e.a. 
Residential probation; a seven year 
follow-up study of halfway house 
discharges 
Journal of criminal justice, 22e jrg.. 
1994, nr. 6, pp. 503-515 
In de Amerikaanse staat Michigan 
bestaat sinds het begin van de jaren 
tachtig het zgn. KPEP-project, een 
semi-residentiale invulling van de 
voorwaardelijke vrijheidsstraf. In 
KPEP staat het aanleren van sociale 
en praktische vaardigheden centraal 
en krijgen de overwegend 
jong-volwassen deelnemers 
begeleiding bij het zoeken naar een 
baan. Uit een studie onder de 
deelnemers van de eerste drie jaren 
dat KPEP bestond, blijkt dat 
degenen die het programma volledig 
afmaakten minder recidiveerden dan 
de deelnemers die daar niet in 
slaagden. Slechts een derde van de 
deelnemers sloot echter het project 
met succes at De auteurs bevelen 
daarom aan de selectie van 
deelnemers aan te scherpen dan wel 
het programma beter te laten 
aansluiten of de behaeften van de 
doelgroep. 
Met literatuuropgave. 
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Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

22 
Agnew, R. 
The techniques of neutralization and 
violence 
Criminology, 32e jrg., nr. 4, 1994, pp. 
555-580 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar de invloed van 
neutralisaties van geweld op 
daadwerkelijk gewelddadig gedrag. 
Daartoe is gebruik gemaakt van het 
tweede en derde meetmoment van 
het National Survey of Youth. Uit de 
gegevens blijkt dat slechts een klein 
percentage jongeren geweld in het 
algemeen goedkeurt of daar 
onverschillig tegenover staat. Een 
hoog percentage adolescenten 
accepteert echter neutralisaties die 
het gebruik van geweld in specifieke 
situaties rechtvaardigen. Zowel 
cross-sectionele als longitudinale 
gegevens wijzen erop dat de 
aanvaarding van deze neutralisaties 
bijdraagt aan gewelddadig gedrag. 
Het effect van deze neutralisaties op 
gewelddadig gedrag wordt versterkt 
door de aanwezigheid van andere 
factoren: neutralisatie leidt met de 
grootste waarschijnlijk tot 
gewelddadig gedrag bij hen die 
geweld afkeuren en bij hen die 
omgaan met delinquente leeftijds-
genoten. De auteur concludeert dat 
neutralisatietechnieken een cruciaal 
onderdeel vormen van 'definities die 
gunstig staan ten opzichte van 
crimineel gedrag'. 
Met literatuuropgave. 

23 
Edwards, S.S.M., J. 
Soetenhorst-de Savomin Lohman 
The impact of 'moral panic' on 
professional behavior in cases of child 
sexual abuse; an international 
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perspective 
Journal of child sexual abuse, 3e jrg., 
nr. 1, 1994, pp. 103-126 
In Nederland stond de zgn. 
Bolderkar-affaire in 1988 volop in de 
belangstelling. In Cleveland, 
Engeland, kennen ze een vergelijk-
bare affaire. Ook daar werd in 1988 
een grote groep kinderen 
gediagnostiseerd als zijnde seksueel 
misbruikt. De auteurs onderzochten 
de invloed die deze incidenten 
hadden op het maatschappelijk werk 
en op de kindergeneeskunde. De 
politieke reactie en de presentatie in 
de media vormden eveneens een 
belangrijke bron van vergelijking. De 
belangrijkste bron voor de 
reconstructie waren persberichten. 
Tevens werd gebruik gemaakt van 
de officiele rapporten. De affaires 
vertonen opvallende overeenkom-
sten. In beide gevallen veroordeelde 
de pers de professionele hulpverle-
ners en stelde zich loyaal op ten 
opzichte van de ouders. Zowel in 
Nederland als in Engeland 
concentreerde het publieke debat 
zich op de wijze waarop de diagnose 
gesteld was. Voor een verklaring van 
deze overeenkomsten wordt 
aansluiting gezocht bij Hall's 
concept van de Volks-duiver en het 
feministische perspectief. Conclusie 
van de auteurs is dat het publiek in 
de vrouwelijke hulpverleners de 
perfecte schuldigen gevonden heeft. 
Met literatuuropgave. 

24 
Lattimore, P.K., CA. Visher e.a. 
Specialization in juvenile careers; 
Markov results for a California cohort 
Journal of quantitative criminology, 
10e jrg., nr. 4, 1994, pp. 291-316 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar wetsovertredend 
gedrag van een groep jeugd-
delinquenten die in het begin van de 
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jaren tachtig voorwaardelijk in 

vrijheid is gesteld. Zij worden 
gevolgd tot september 1985. Uit de 
resultaten blijkt dat de delinquenten 

een lichte neiging tot delict-
specialisatie vertoonden. Bovendien 
bleek dat de waarschijnlijkheid van 
een overgang naar gewelddadige 

delicten toenam, als het aantal 
wetsovertredingen toenam. Oak viol 
een schommelende tendens waar te 

nemen in het wetsovertredende 
gedrag. Oat wil zeggen dat lichte en 
ernstige vormen van crimineel 
gedrag elkaar afwisselden. Dit kan 

liggen aan een opzettelijk 
veranderen van het criminele 
gedragspatroon door de daders zelf, 
maar ook aan veranderingen in 

wetshandhaving. Wellicht worden 
mensen die eerder zijn gearresteerd 
wegens een ernstig vergrijp 
gemakkelijker gearresteerd wegens 

een minder ernstig delict. De 
delinquentiepatronen van blanken, 
zwarten en Latijns-Amerikanen. De 
auteurs achten de algemene 

bevinding van belang dat delinquen-
tiepatronen niet volstrekt willekeurig 
zijn. Zij zijn bezig modellen te 

ontwikkelen om vanuit het 
vo6rkomen van het ene delict het 

volgende type delict te voorspellen. 
Met literatuuropgave. 

25 
Lesel, F. 
Deviancy crime and disorder among 
young people 
Criminal behaviour and mental 
health book reviews supplement, 4e 
jrg., 1994, pp. 1-23 
Eon overzicht van een tiental recente 

criminologische werken laat ziet dat 
het traditionele onderscheid in het 
vakgebied tussen individu-gerichte 

en sociale controle-gerichte 
verklaringen nog steeds goede 
diensten kan bewijzen. Zo blijven 
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oak enkele hardnekkige kwesties 
steeds terugkomen: de betrouwbaar-

held van self-report data respectie-

velijk officieel geregistreerde 
criminaliteit; de mate van voorspel-
baarheid, op basis van deviant 

gedrag van jeugdigen, van de 
'carrierecrimineer (uit enkele studies 
valt at to leiden dat eon kleine 
subgroep van zo'n 5-7% van de 

jonge mannen verantwoordelijk is 
voor ruim 50% van alle geregis-

treerde criminaliteit onder 
jeugdigen); de vraag of (bewerke-

lijke, dure) longitudinale cohort-
studies nu echt onmisbaar zijn om 
een aantal cruciale ontwikkelings-

vragen te kunnen beantwoorden; en 
niet in de laatste plaats de roep om 
eon 'gffintegreerde' theoretische 
benadering. Zo laat de 'general 

theory of crime' van Gottfredson en 
Hirschi uit 1990 toch weer de 

neuro-psychologische kanten buiten 
beschouwing bij het centrale begrip 

zelfbeheersing van het individu. 
Op het punt van interventies in de 

criminele loopbaan van jongeren 
komt de auteur tot eon voorzichtig-
optimistische slotsom: detentie 

annex behandeling resulteert 
gemiddeld in 10% minder recidive of 
andere negaheve scores, hetgeen 
absoluut significant te noemen is. 

Met literatuuropgave. 

26 
Myers, W.C. 
Sexual homicide by adolescents 
Journal of the American academy of 
child and adolescent psychiatry, 33e 
jrg., nr. 7, 1994, pp. 962-969 

Onder seksuele doodslag wordt 
verstaan moorden die seksueel van 
aard zijn. De beperkte literatuur over 

seksuele doodslag door jeugdigen 
wordt in dit artikel nader beschouwd 
aan de hand van studies hieromtrent 

onder volwassenen. Drie gevallen 
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van seksuele moord door adolescen-
ten van respectievelijk 13 en 17 jaar 
worden beschreven. De drie jongens 
werden nader onderzocht door een 
gestructureerd diagnostisch 
interview (DSM-III-R versie van het 
diagnostisch interview voor kinderen 
en adolescenten). Seksuele doodslag 
door adolescenten is een weinig 
voorkomende en slecht begrepen 
vorm van gewelddadig gedrag met 
ernstige prognostische implicaties. 
De vraag, hoeveel jeugdigen die een 
seksuele moord hebben begaan, dit 
nogmaals zouden doen blijft echter 
onbeantwoord. Systematische 
studies zijn nodig om onze kennis 
van de klinische, etiologische en 
prognostische karakteristieken van 
de jeugdige die een seksuele moord 
heeft begaan te vergroten. 
Met literatuuropgave. 

27 
Pedersen, W. 
Parental relations, mental health, and 
delinquency in adolescents 
Adolescence, 29e jrg., nr. 116, 1994, 
pp. 975-990 
Psychologische verklaringen van het 
ontstaan van aeugd)delinquent 
gedrag verwijzen in de regel naar 
zulke factoren als moederbinding, 
vaderbinding, en de zorgende 
respectievelijk overprotectieve 
moeder. Dezelfde begrippen worden 
echter ook vaak gehanteerd ter 
verklaring van angsten en 
depressies bij kinderen, en zijn in 
zoverre weinig specifiek. Bovendien 
blijft in de verklaringen de rol van de 
vader nogal.eens in het midden. In 
deze Noorse studie werden 600 
middelbare scholieren ondervraagd, 
onder meer over het gedrag van hun 
ouders met behulp van een beproefd 
Parental Bonding Instrument. Als 
eerste valt op dat waar zich 

• probleemgedrag voordoet, dit bij de 

meisjes meestal angsten/depressies 
betreft (geInternaliseerd gedrag) en 
bij de jongens delinquentie 
(geexternaliseerd). Van de factoren 
'zorg' en 'binding' blijkt de eerste de 
belangrijkste voorspeller van 
probleemgedrag. Angsten en 
depressies zijn vooral te herleiden 
op een weinig zorgende vader, 
delinquent gedrag primair op een 
weinig zorgende moeder. De vader 
krijgt hier dus een ruimere rol 
toebedeeld: niet alleen als 
bindingsfactor en aansturing van 
gedragsregulering, maar nadrukke-
lijk ook in de zorg. Ten slotte 
benadrukt de auteur dat niet alleen 
het ontbreken van ouderlijke 
bindingen zoals in het geval van de 
afwezige vader, maar zeker ook de 
kwaliteit van de bindingen een 
belangrijke voorspellende factor van 
jeugddelinquentie is. 
Met literatuuropgave. 

28 
Rankin, J.H., R. Kern 
Parental attachments and delinquency 
Criminology, 32e jrg., nr. 4, 1994, pp. 
495-515 
De auteurs willen twee hypotheses 
toetsen die beide zijn afgeleid uit 
het sociale controle-perspectief in 
de criminologie en beide betrekking 
hebben op de negatieve relatie 
tussen gehechtheid aan de ouders 
enerzijds en delinquent gedrag 
anderzijds. De eerste hypothese is 
dat zolang het kind sterk affectief is 
gehecht aan ten ouder een sterke 
band met de andere ouder geen 
belangrijke rol speelt bij de verdere 
vermindering van delinquentie. De 
tweede hypothese is dat het 
opgroeien in een een-ouder-gezin 
niet gerelateerd is aan delinquentie 
zolang het kind maar sterk affectief 
gehecht is aan die ene ouder. Voor 
de toetsing van deze beide 



Uterstuuroverzicht 

hypotheses maken de auteurs 
gebruik van de gegevens van een 
onderzoek dal in 1972 is uitgevoerd 
door Gold: het zogenaamde National 
Survey of Youth. Analyse van de 
gegevens wijst uit dat beide 
hypotheses als weerlegd moeten 
worden beschouwd. Kinderen die 
sterk affectief gehecht zijn aan beide 
ouders melden met een kleinere 
waarschijnlijkheid delinquent gedrag 
dan kinderen die slechts affectief 
gehecht zijn aan een ouder. 
Kinderen uit een-ouder-gezinnen die 
sterk gehecht zijn aan de ene ouder 
melden met een grotere waarschijn-
lijkheid delinquent gedrag clan 
kinderen uit intacte gezinnen die 
gehecht zijn aan beide ouders. Het 
geslacht van de ouder aan wie men 
is gehecht doet niet terzake; het 
aantal gehechtheden is echter wel 
gerelateerd aan delinquentie. 
Met literatuuropgave. 

29 
Rowe, D.C., DJ. Flannery 
An examination of environmental and 
trait influences on adolescent 
delinquency 
Journal of research in crime and 
delinquency, 31e jrg.. nr. 4, 1994, pp. 

374-389 
Volgens diverse analytische studies 
kunnen correlaties tussen 
delinquente handelingen worden 
verklaard door een enkele 
gemeenschappelijke factor, terwiff 
andere studies man uitgaan dat 
verschillende domeinen van deviant 
gedrag (druggebruiK moeilijkheden 
op school, delinquentie) met elkaar 
in verband staan en over deviantie 
spreken als een uniforme factor op 
eon hoger niveau van analyse. 
Hoewel delinquent handelen te 
verklaren is vanuit een enkele 
gemeenschappelijke factor, is dit niet 
het geval bij het domein van de 

Ronde 
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verklarende variabelen. Zo is de 
omvang van remands lichaam 
ffengte van de voeten, hoogte. 
armlengte) vanuit een enkele 
gemeenschappelijke factor te 
verklaren, maar deze omvang kan 
diverse oorzaken (voeding, erfelijke 
eigenschappen) hebben. In dit 
artikel worden de verklarende 
variabelen die met delinquentie bij 
adolescenten verband houden zoals 
ouderlijke genegenheid, persoonlijke 
karaktereigenschappen en 
betrokkenheid bij de school 
geanalyseerd aan de hand van drie 
factoren: de neiging tot delinquentie, 
de relaties met gelijken en negatieve 
emotionaliteit. In een regressie-
analyse vertlaarden alle drie 
factoren mathematisch onafhanke-
lijke delen van individuele verschillen 
in delinquentie, maar de eerste 
factor verklaarde viermaal meer 
variatie in delinquentie dan de 
factoren 2 en 3 gezamenlijk (21,6% 
versus 1,6% en 3,4%). Ingegaan 
wordt op de vraag waarom het 
verklarende domein van delinquentie 
so wordt gedomineerd door een 
enkele factor. 
Met literatuuropgave. 

30 
Bennett, T. 
Confidence in the police as a 
mediating factor in the fear of crime 
International review of victimology, 
3e jrg., 1994, pp. 179-194 
In dit artikel wordt de relatie 
onderzocht tussen vertrouwen in de 
politie en angst voor criminaliteit. 
Nadat een overzicht is gegeven van 
de hteratuur die over dit anderwerp 
is verschenen, worden de resultaten 
gepresenteerd van een onderzoek in 
vier woongemeenschappen in 
Groot-Brittannie. De woongebieden 
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zijn geselecteerd op grond van de 
nabijheid van een politie-bureau en 
de verwachting dat er zich veel 
criminaliteit zou voordoen. Er waren 
1265 respondenten bij het 
onderzoek betrokken. Het onderzoek 
toont aan dat, hoewel er een 
negatieve correlatie is tussen 
vertrouwen in de politie en angst op 
het bi-variabele niveau, dit effect op 
het multi-variabele niveau verdwijnt. 
De auteur geeft een aantal 
mogelijke redenen voor de 
verschillen tussen de resultaten van 
onderhavig onderzoek en de 
resultaten van (sommige) andere 
onderzoeken. Geconcludeerd wordt 
dat de matigende rol die vertrouwen 
in de politie kan hebben op angst 
voor criminaliteit een belangrijk 
onderzoeksthema is, omdat het tot 
praktische aanbevelingen voor het 
politiewerk kan leiden. 
Met literatuuropgave. 

31 
Oakley, R. 
Police training on community and 
race relations; the role of the 
specialist support unit 
The police journal, 68e jrg., nr. 1, 
1995, pp. 32-38 
Naar aanleiding van de rellen in 
Londen en andere Britse steden in 
1981, werd de noodzaak gevoeld van 
een speciale training voor 
politiemensen in gemeenschaps-en 
rassenrelaties. Het eerste initiatief 
hiertoe, de oprichting van het 
'Centrum voor de bestudering van 
gemeenschaps-en rassenrelaties' 
slaagde er niet in voldoende 
vertrouwen te winnen binnen het 
politiekorps en had weinig invloed 
op de politie-trainingen op het 
nationale niveau. In plaats ervan 
werd een onafhankelijke Special 
Support Unit' (SSU) opgericht. Het 
werd geinitieerd door de Home 
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Office met als doel politiemensen 
beter te equiperen voor de speciale 
behoeften van een multi-culturele en 
multi-raciale samenleving. De 
belangrijkste taken van de unit 
bestaan uit het organiseren van 
speciale trainings-opleidingen voor 
staffunctionarissen en het 
verschaffen van hulp en informatie 
aan bestaande politie-opleidingen 
over de vraag hoe de onderhavige 
kwesties effectiever kunnen worden 
geincorporeerd in trainingen op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau. 

32 
Dembo, R., L. Williams e.a. 
Cocaine selling among urban black 
and white adolescent males 
The international journal of the 
addictions, 29e jrg., nr. 14, 1994, pp. 
1813-1834 
Zwarte jeugddelinquenten zijn vaker 
cocaInedealertjes, blanke jeugd-
delinquenten plegen meer commune 
vermogensdelicten en gebruiken 
vaker cannabis en alcohol. In 
zoverre zijn in de Amerikaanse 
samenleving veel zwarte jeugd-
delinquenten 'normaal' te noemen in 
hun eigen sociaal-culturele 
omgeving: drugsdealen als 
geaccepteerde wijze van inkomens-
verwerving in de sociaal-economisch 
kansloze onderklasse. De blanke 
criminele jeugd daarentegen wijkt 
vaker af van de normen van hun 
eigen omgeving (zij zijn 'relatief 
meer deviant'). Dit komt tot uiting in 
ernstiger gedragsproblemen en 
psychopathologie dan bij de zwarte 
leeftijdsgenoten. Een longitudinale 
studie onder enkele honderden 
jongeren in een jeugdgevangenis 
laat weer eens zien dat in de 
thuissituatie, vooral bij de zwarte 
jeugd, de vader vaak ontbreekt. In 
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de onderzochte periode neemt bij de 
hele groep, ander de 18 jaar, het 

delinquente gedrag gemiddeld 
alleen maar toe; overigens ging het 

bij de eerste meting al vaak om 
recidivisten. Vooral onder de 
cocanedealers is steeds meer sprake 
van wapenbezit. Vroegtijdige 
interventie bij de blanke deviante 

jeugd zou primair moeten bestaan 
uit intensieve individuele, groeps- en 

gezinstherapie; zwarte jongeren 
zouden juist meer conventionele 
bindingen met de maatschappij 

moeten krijgen door bijscholing, 
beroepstraining en arbeidsmarkt-

toegeleiding. Welficht zijn op die 
manier de status en roem van de 
geslaagde drugsdealer in de eigen 
wijk te doorbreken. Hierbij is de hulp 

in te roepen van voormalige 
informele !eiders wie het is gelukt 
om er uit te komen. 
Met literatuuropgave. 

33 
Hannon, R. 
Research on illicit drugs in Western 
Europe: an overview 
European addiction research, le jig., 
nr. 1/2, 1995, pp. 3-11 
De laatste 15 jaar heeft het 
drugsonderzoek in West-Europa een 
enorme vlucht genomen. Van veel 
samenwerking tussen de leaden was 

tot voor kort echter nog weinig 
sprake: aan gezamenlijke probleem-
stellingen, definities en onderlinge 

vergelijkingen valt nog veel te 
verbeteren. Uitzondering is 
bijvoorbeeld het multi-city project 

van de Pompidou Groep sinds de 

beginjaren tachtig. Onder meer in de 
politieke discussie bhjken enkele 
drugs-indicatoren van groot belong: 
naast de prevalentiecijfers zijn dit 

het aantal drugsdoden dal een land 
kent, hiv-infectie en aids-prevalentie 

ander drugsverslaafden On ons land 
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laag) en de mate van met de 
verslaving verweven psychische 
problematiek (psychiatrische 
comorbiditeit). In dit verband wordt 

gewerkt aan de ontwikkeling van 
een Europese versie van de 
Amerikaanse Addiction Severity 

Index. Overigens ligt de nadruk vaak 
op de descriptief-klinische 
invalshoek; (quasi-)experimentele en 
ook longitudinale studies komen 

minder voor. De auteur is inmiddels 
werkzaam bij het EMCDDA in 
Lissabon (European monitoring 
centre on drugs and drug addiction), 
het Drugs Observatorium van de 

Europese Unie dat is opgericht ter 
onderlinge (elektronische) 
informatie-uitwisseling en 
gezamenlijke onderzoeksactiviteiten. 

Beoogd wordt onder meer de vaak 
moralistisch-politieke discussie 
binnen de Unie op een moor 
wetenschappeNke grondslag te 

brengen. 
Met literatuuropgave. 

34 
Reuband, IC-H. 
Drug use and drug policy in Western 
Europe 
European addiction research, le jrg., 

nr. 1/2, 1995. pp. 32-41 
Steeds vaker wordt geconstateerd 

dat de mate van druggebruik (soft 
en hard) in een land weinig verband 
lijkt te hebben met het gevoerde 
drugsbeleid. In tegenstelling tot wat 

in het politieke debat nogal eens 
wordt beweerd, is bij voorbeeld uit 
de cijfers niet af te leiden dat een 

fiberaler drugsregime tot meer 
druggebruik en/of harddrugs-
verslaving leidt. Ondanks de veel 
ruimere beschikbaarheid van 

softdrugs en een zeker gedoogbeleid 
m.b.t. de gebruiker van harddrugs, 
kent Nederland naar verhauding 

ongeveer evenveebsofldrugs- 
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gebruikers en harddrugsverslaafden 
als het repressievere Duitsland. In 
Denemarken, met haar althans in de 
jaren tachtig vrij liberale cannabis-
beleid zijn er aanmerkelijk meer 
gebruikers. Verslaafden aan 
harddrugs zijn er volgens de 
beschikbare cijfers weer ongeveer 
evenveel in ons land, Duitsland, 
Denemarken en iets meer in 
Frankrijk; Spanje, Italie en 
Griekenland daarentegen kennen 
veel hogere aantallen. Er wordt dan 
ook wel gesproken van een 
noord-zuid scheidslijn in Europa. 
(Overigens zijn in de VS, met zijn 
repressiever beleid, de prevalentie-
cijfers altijd beduidend hoger 
geweest dan in West-Europa). Een 
en ander betekent tevens een 
empirische weerlegging van de 
stepping stone-these: een vrijere 
benadering van softdrugs blijkt 
immers niet aantoonbaar te leiden 
tot meer harddrugsverslaafden. 
Volgens de auteur is de verklaring 
voor de mate van druggebruik dan 
ook niet te vinden in het officiele 
drugsbeleid ter plaatse, maar veeleer 
in de werking van de informele 
sociale controle. Deze zou bij 
voorbeeld tekort zijn geschoten in 
de periode van 'anomie' in het 
Spanje van na Franco en in de 
periode van modernisering in Italie. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

35 
Boers, K. 
Crime, fear of crime and social 
transition in Germany 
European journal on criminal policy 
and research, 2e jrg., nr. 4, 1994, pp. 
124-136 
Sinds de hereniging van de beide 
Duitslanden zijn er voor het eerst 
nationale criminaliteits- en 

slachtofferonderzoeken gedaan in 
zowel Oost- als West-Duitsland. In 
de lente van 1991 bleek het aantal 
slachtoffers in Oost-Duitsland gelijk 
te zijn aan dat van West-Duitsland. 
Tussen de lente van 1991 en de 
zomer van 1993 stabiliseerden de 
cijfers. Stabilisatie houdt in dit geval 
wel in dat gedurende het eerste jaar 
van de hereniging de criminaliteit in 
Oost-Duitsland aanzienlijk is 
toegenomen. Uit de officiele 
gegevens van de vroegere DDR kan 
worden afgeleid dat de criminaliteit 
daar aanmerkelijk lager was dan in 
West-Duitsland. Ook de angst voor 
criminaliteit, vooral een probleem 
voor de meest kwetsbare burgers, 
zowel sociaal als fysiek, is 
toegenomen. In de zomer van 1993 
gaf bijna twee derde van de 
vrouwen en een derde van de 
mannen in zowel Oost- als 
West-Duitsland aan dat zij over het 
algemeen of zeer vaak verlaten 
straten en pleinen, openbaar vervoer 
en groepen jeugdigen in het donker 
meden. Bijna 60% van de vrouwen 
in Oost-Duitsland en 40% in 
West-Duitsland verklaarden dat zij 
uit angst voor criminaliteit hun 
huizen na het vallen van de 
duisternis niet meer verlieten (bij de 
mannen waren de percentages 30% 
en 12%). Dit betekent dat bijna 50% 
van de bevolking in het donker de 
straat niet meer op gut hetgeen 
weer een verminderde informele 
sociale controle tot gevolg heeft. De 
kansen voor een criminaliteits-
preventie op lange termijn door de 
overheid zijn niet echt goed. De 
overheidsbudgetten worden zwaar 
belast door de hoge kosten van de 
hereniging en het politieke systeem 
mist creativiteit en het vermogen tot 
innovatie. Men is zich nog niet ten 
volle bewust van de risico's en 
mogelijkheden ontstaan door de 
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fundamentele verandering in 
Duitsland in de herfst van 1989. 
Met literatuuropgave. 

38 
Ruback, R.B. 
Advice to crime victims; effects of 
crime, victim and advisor factors 
Criminal justice and behavior, 21e 
jrg., nr. 4, 1994, pp. 423-442 
Eerdere studies hebben aangetoond 
dat slachtoffers van criminaliteit zich 
bij hun beslissing dit wel of niet aan 
te geven vaak laten leiden door het 
advies van anderen. De auteur deed 
eerst een telefonisch survey (N=817) 
ander inwoners van Georgia. Van de 
148 respondenten die verklaarden 
een familielid te hebben dat 
slachtoffer was geweest van 
seksueel geweld, gezinsgeweld of 
beroving, zei 65% het slachtoffer 
geadviseerd te hebben dit aan te 
geven. Tevens kwam naar voren dat 
vrouwen significant meer geneigd 
waren, als het om gezinsgeweld 
ging, een dergelijk advies uit te 
brengen. Ook bleken slachtoffers 
meestal de politie in te fichten als 
het ging om een onbekende dader; 
bij een bekende dader was dit 
minder het geval. Vervolgens voerde 
de auteur een replicatiestudie uit 
(N=832). Ook deze studie gat 
evenals de voorgaande te zien dat 
de slachtoffer-dader relatie sterk 
bepalend is on wel of niet naar de 
politie te stappen. Vrouwelijke 
respondenten gaven bfijk van een 
grotere aangiftebereidheid dan 
manlijke respondenten. Over het 
algemeen zeiden de respondenten 
dat zij eerder bij vrouwelijke dan bij 
manlijke slachtoffers zouden 
aandringen om aangifte te doen. 
Ook de ernst van het misdrijf kan 
een belangrijke drijfveer zijn voor 
aangifte. 
Met literatuuropgave. 

37 
Saunders, D.G. 
Posttraumatic stress symptom; 
profiles of battered women: a 
comparison of survivors in two 
settings 
Violence and victims, 9e jrg., nr. 1, 
1994, pp. 31-44 
In dit artikel wordt getracht een 
profiel te ontwikkelen van 
posttraumatische stress symptomen 
bij mishandelde vrouwen (battered 
women) en verschillen te ontdekken 
tussen subgroepen. Twee groepen 
overlevenden uit vijf staten werden 
vergeleken: 159 hadden hulp 
gekregen van zogenaamde domestic 
violence programs (DVP) en 33 
hadden hulp gekregen van andere 
typen programma's (NDVP). Bij 
zestig procent van de vrouwen in de 
DVP-groep en tweeOnzestig procent 
in de NDVP-groep bleken de criteria 
voor de diagnose posttraumatisch 
stress syndroom aanwezig. De meest 
voorkomende symptomen waren: 
nachtmerries over de mishandeling, 
het willen vermijden van herinnerin-
gen eraan, schrikachtigheid, 
problemen met in slaap komen. 
DVP-vrouwen eivoeren verschillende 
symptomen vaker dan NDVP-
vrouwen. Er werden, na statistische 
controle naar de ernst en frequentie 
van het geweld en de tijd die was 
verlopen na de relatie waarin 
mishandeld werd, geen verschillen 
gevonden tussen de groepen wat de 
posttraumatische stress syndroom 
symptomatologie betreft. 
Met literatuuropgave. 

38 
Tseloni, A., D.R. Osborn ea. 
The modelling of threats; evidence 
from the British crime survey 
International review of victimology, 
3e jrg., nr. 3, 1994, pp. 235-261 
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Bedreiging met moord, mishandeling 
of beschadiging van bezit 
veroorzaakt angst en ongerustheid 
bij het slachtoffer en bij zijn directe 
omgeving. In vorig onderzoek is het 
verband onderzocht tussen 
sociaal-demografische kenmerken, 
leefstijI en routine-activiteiten en de 
kans om slachtoffer te worden van 
een misdrijf. In het onderhavige 
onderzoek werd gekeken of 
persoonlijke eigenschappen 
samenhangen met de mogelijkheid 
bedreigd te worden. In het bijzonder 
werd gezocht naar het antwoord op 
twee vragen: welke groepen van 
mensen worden het meest bedreigd 
en veranderen deze groepen na 
verloop van tijd en zo ja, op welke 
wijze. Voor het onderzoek werd 
gebruik gemaakt van gegevens uit 
het British Crime Sufvey van 
1982-1988. Uit het onderzoek komt 
naar voren dat met name geschei-
den vrouwen met kinderen vatbaar 
zijn voor bedreiging. Hetzelfde geldt 
voor mensen die tilt angst voor 
criminaliteit vermijden de deur Lilt te 
gaan. Voor het overige blijkt het 
patroon van slachtofferschap bij 
bedreiging grotendeels overeen te 
komen met de processen van 
victimisatie bij andere misdrijven. Uit 
een vergelijking van de gegevens 
tussen de jaren blijkt dat degenen 
die de meeste kans hebben 
slachtoffer te worden, in 1982 veel 
vaker bedreigd werden dan in 1988. 
Met literatuuropgave. 

Preventie van criminaliteit 

39 
Davis, R.C., B. Smith 
Teaching victims crime prevention 
skills; can individuals lower their risk 
of crime? 
Criminal justice review, 19e jrg., nr. 
1, 1994, pp. 56-68 

Uit eerder onderzoek blijkt dat 
mensen die het slachtoffer zijn 
geweest van een misdrijf een groter 
risico lopen opnieuw slachtoffer te 
worden, dan anderen. De auteurs 
stellen zich twee vragen m.b.t. het 
beinvloeden van dit risico: is het 
mogelijk mensen technieken aan te 
leren om criminaliteit te voorkomen 
en kunnen zij worden gestimuleerd 
voorzorgsmaatregelen te nemen? En 
als dit mogelijk is, zullen deze 
gedragsveranderingen dan 
resulteren in lagere slachtoffer-
cijfers? Om deze vragen te kunnen 
beantwoorden, beschrijven zij een 
experiment, waarbij slachtoffers van 
een misdrijf die deelnamen aan een 
trainingsprogramma gericht op het 
voorkomen van misdrijven, allereerst 
aan het nadenken werden gezet 
over hoe hun slachtofferschap had 
kunnen worden voorkomen. De 
resultaten van dit experiment geven 
aan dat het trainingsprogramma het 
gewenste resultaat had. De kennis 
t.a.v. de principes ter voorkoming 
van een misdrijf was toegenomen en 
er werden meer voorzorgsmaatrege-
len getroffen. Daarnaast waren de 
deelnemers ervan overtuigd geraakt 
dat slachtofferschap kan worden 
voorkomen. Maar het programma 
bleek geen significant effect te 
hebben op het opnieuw slachtoffer 
worden van een misdrijf, of op de 
angst geconfronteerd te worden met 
crimineel gedrag. 
Met literatuuropgave. 
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De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belanghebben-
den te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het WODC 
wordt een beperkte oplage van de 
rapporten kosteloos verspreid onder 
functionarissen, werkgroepen en 
instellingen binnen en buiten het 
Ministerie van Justitie. Dit gebeurt 
aan de hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp van 

het rapport opgesteld wordt. Vanaf 1 
januari 1989 worden de rapporten in 
de reeks Onderzoek en Beleid (O&B) 
uitgegeven door Gouda Quint By. 
Rapporten die ná deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstellen-
den, die niet voor een kosteloos 
rapport in aanmerking komen, te 
bestellen bij Gouda Quint BV, 
postbus 1148, 6801 MK Arnhem, 
telefoon: 085-45 47 62. Een complete 
lijst van de WODC-rapporten is te 
verkrijgen bij het WODC (tel.: 
070-370 65 54). Hieronder volgen de 
titelbeschrijvingen van de in 1993, 
1994 en 1995 verschenen rapporten. 

Nelen, J.M., J.J.A. Essers 
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verschenen de volgende rapporten: 

Spaans, E.C. 
Jeugdreclassering in Rijksinrichting 't 
Nieuwe Lloyd; een inventarisatie van 
anderhalf fear vnjwillige begeleiding 
1993, WODC, K26 
Mertens, N.M. 
De ondertoezichtstelling en andere 
maatregelen van kinderbescherming; 
een dossieronderzoek 
1993, WODC, K27 
Bedem, R.F.A. van den 
Motives for naturalization, Motifs pour 
naturalisation, Einburgerungsmotive 
1993, WODC, K28 
Cozijn, C., R.F. Kouwenberg 
Een Alcohol-Verkeers Project in de 
provincie Drenthe 
1993, WODC, K29 



Justitiele verkenningen, jrg. 21, nr. 4, 1995 	 177 

RH. van der Laan en M. Smit 
Jongens en meisjes in een gesloten 
jeugdinrichting; de eerste ervaringen 
met coeducatie in Het Poortje 
1993, WODC, K30 
Hesseling, R.B.P. 
Huismeesters 
1993, WODC, K31 
Gemert, F.H.M. van 
Fatale fantasie; een onderzoek naar 
moorden op prostituees 
1994, WODC, K32 
Berg, E.A.I.M. van den 
Openbaar ministerie en milieu; 
terugblik op 1992; tweede meting 
'planning & control milieuwet-
handhaving' 
1994, WODC, K33 
Netburg, CJ. van 
Eigen schuldI? 'Cu/pa in causa' by 
wettelijke strafuitsluitingsgronden 
1994, WODC, K34 
Kleiman, W.M., E.A.I.M. van den 
Berg m.m.v. EJ.A. van der Linden 
Overtredende overheden; vervolgings-
beleid inzake milieudelicten 
1995, WODC, K35 
Wartna, B.S.J., R. Aidala 
De vakopleidingen van hvb 
Havenstraat; resultaten in termen van 
werk en recidive 
1995, WODC, K36 
Leuw, Ed., M. Brouwers 
AVC-Proloog; een effectevaluatie 
1995, WODC, K37 
Berg, E.A.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel 

1995, WODC, K38 
Berg, E.A.I.M. van den (red.) 
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Amerikaanse kampementen; een 
literatuurverkenning naar 'boot camp 
prisons' in de Verenigde Staten 
1993, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 1 
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Het plannen van detentie; een 
literatutliverkenning naar de 'sentence 
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1994, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 2 
Bol, M.W. 
Ontsnappen aan de gevangenis; een 
beknopt overzicht van Europese 
pogingen om de korte (en/of 
voorwaardelijke) gevangenisstraf 
terug te dringen 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht 
c.q. de uitgever van deze uitgave, 
door de rechthebbende(n) 
gemachtigd namens hem (hen) op 
te treden, niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of 
anderzins, hetgeen ook van toe-
passing is op de gehele of gedeel-
telijke bewerking. Het verlenen 
van toestemming tot publikatie in 
dit tijdschrift houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig 
de statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex 
artikel 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) 
geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reprorecht. Een en 
ander behoudens uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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