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Voorwoord  
 
 
In januari 2008 vertrok ik naar Kenia voor een stage bij de Verenigde Naties. Op 
dat moment was het in het land zeer onrustig na frauduleus verlopen 
verkiezingen. De daarop volgende weken bleef dit zo en bij ongeregeldheden 
vielen honderden doden. Het gevolg was dat ik van dichtbij kon ervaren hoe het 
leven is in een land waar het politieke proces en het dagelijks leven niet via een 
duidelijke structuur is georganiseerd. Dit bleek ook toen ik tegen het einde van 
mijn stageperiode een taxi nam van het centrum van Nairobi naar de buitenwijk 
waar ik verbleef. De taxi in Nairobi is snel en niet duur, alhoewel het bedrag dat 
je kwijt bent ongeveer twintig keer zo hoog is in vergelijking met de matatus, de 
minibusjes die met duizenden tegelijk door de stad racen. Het was al donker toen 
de taxi door de politie tot stoppen werd gedwongen bij een van de vele 
roadblocks. De chauffeur baalde duidelijk en mompelde wat excuses omdat hij al 
leek te weten waar dit op zou gaan uitdraaien. Het was rond negen uur in de 
avond en de politie had nog niet gezien dat de chauffeur iemand uit Nederland 
vervoerde. Hem werd dan ook op barse toon verstaan gegeven dat zijn papieren 
niet in orde waren. De chauffeur moest zijn rijbewijs laten zien. Er ontstond een 
onsamenhangend gesprek, waarbij de politie niet duidelijk kon maken wat er mis 
was met de auto of de papieren. Toen ik uiteindelijk besloot uit te stappen om te 
kijken wat er aan de hand was, veranderde het gesprek en al snel konden we weer 
verder rijden. Terug op de weg zei de chauffeur dat hij blij was dat ik erbij was 
komen staan, omdat dit hem toch zo’n 10 euro had bespaard. Mede door dit 
voorval besloot ik corruptie als onderwerp voor mijn scriptie te kiezen. 

Tijdens het jaar dat ik dit onderzoek deed ben ik bijzonder geholpen door 
vriendin, familie en vrienden en heb ik veel gehad aan de adviezen van mijn 
begeleider Prof. Dr. D.A. Hellema wat betreft de opzet van het onderzoek. Mijn 
dank gaat dan ook naar hen uit. Daarnaast ben ik Jaap Reijmerink en Marcel van 
den Boogaard dankbaar voor de tijd die zij voor mij vrijmaakten voor de 
interviews. In dit kader mag ook het ministerie van Buitenlandse Zaken niet 
ontbreken, dat zeer coöperatief was wat betreft het archiefonderzoek. 
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Inleiding 
 
 
“Het gaat in wezen om de vraag of ontwikkelingssamenwerking de bestaande 
machtsverhoudingen als gegeven ervaart of dat ontwikkelingssamenwerking er 
mede op gericht is machtsverhoudingen zelf aan de orde te stellen. Helpen we 
alleen de nood te verlichten veroorzaakt door onrechtvaardige 
machtsstructuren, in afwachting van politieke veranderingen, of zijn we bereid 
die veranderingen met instrumenten van ontwikkelingssamenwerking te 
katalyseren?”  
(Jan Pronk, Evert Vermeer lezing, februari 2007)1 
 
Nederland kent een lange traditie wat betreft het vormgeven van 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Het land heeft op dit vlak een goede 
internationale reputatie en stond zeker in het verleden te boek als een zogenaamd 
gidsland. Nederland leek steeds weer op zoek te zijn naar nieuwe manieren om de 
oneerlijke verhouding tussen arme en rijke landen te bestrijden. Dit geldt vooral 
voor de periode vanaf de jaren ’70 toen de armoede in de ‘Derde Wereld’ steeds 
meer aandacht kreeg. Een minster die hier een zeer groot aandeel in had was Jan 
Pronk van de PvdA. Hij verklaarde toen de onderontwikkeling vanuit de theorie 
dat deze werd veroorzaakt door de economische tegenstelling tussen het arme en 
rijke deel van de wereld. Het beleid dat hij voerde was daarom vooral gericht op 
het veranderen van deze economische situatie.  

In de decennia daarna veranderde dit. Andere verklaringen wonnen aan 
populariteit het beleid werd daarom een aantal keren drastisch gewijzigd. Toch 
kwam een onderwerp gedurende deze periode nooit in het centrum van de 
aandacht te staan en dat was het corruptievraagstuk. Corruptie werd tot in de 
jaren ’90 niet beschouwd als een veroorzaker van armoede in 
ontwikkelingslanden maar meer als smeermiddel voor de economie. En dat 
terwijl en veel aanwijzingen zijn dat corruptie juist bij uistek een fenomeen is dat 
de door Nederland geformuleerde ontwikkelingsdoelen frustreert. Daarom is een 
onderzoek naar het politieke proces dat leidde tot de huidige meer serieuze 
aanpak van het corruptieprobleem door het ministerie van Buitenlandse Zaken 
gerechtvaardigd. De onderzoeksvraag die aan deze scriptie ten grondslag ligt is 
dan ook: in hoeverre neemt het ministerie van Buitenlandse Zaken de 
bestrijding van corruptie in ontwikkelingslanden serieus en hoe kwam het 
beleid tot stand?  
                                                 
1 http://www.janpronk.nl/speeches/dutch/doe-wel-en-zie-niet-om.html.  
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Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden zijn een aantal deelvragen 
van groot belang. Daarnaast is, om een goed inzicht te krijgen in het politieke 
proces, de voorgeschiedenis niet te negeren. Daarom zal hier in het eerste 
hoofdstuk uitvoerig op worden ingegaan. Maar de eerste paragraaf van dit 
hoofdstuk zal gaan over organisatorische aspecten van het verlenen van 
ontwikkelingshulp zodat duidelijk is hoe Nederland hulp in de praktijk 
vormgeeft. Dit is van belang omdat dit aantoont of er voor het bestrijden van 
corruptie op het ministerie capaciteit bestaat. Ofwel, is Nederland ook in de 
eenentwintigste eeuw organisatorisch in staat dat te doen waar Pronk in zijn 
citaat op doelt, het katalyseren van politieke verandering? Toch ligt het 
zwaartepunt van hoofdstuk één bij de vraag welke ideologie het meest bepalend 
was op het ministerie omdat aan de hand hiervan bepaald kan worden wat de 
reden was dat het tot in de jaren ’90 duurde voordat corruptiebestrijding 
doordrong in het denken over ontwikkelingssamenwerking. In die zin is dit 
hoofdstuk de fundering voor hoofdstuk drie, dat het politieke proces beschrijft 
dat ertoe leidde dat dit toen wel gebeurde. Zonder de voorgeschiedenis van dit 
proces te beschrijven zal een uitgebalanceerd antwoord op de onderzoeksvraag 
namelijk niet mogelijk zijn. 

In hoofdstuk twee zullen de kwalijke gevolgen van corruptie voor de 
ontwikkeling van een land in de breedste zin van het woord worden beschreven. 
Dit hoofdstuk toont daarmee de relevantie van het onderzoek aan. Want het is 
natuurlijk wel van belang dat het onderzoek niet gaat over een onderwerp dat in 
de praktijk geen negatieve gevolgen heeft voor de doelen die het ministerie 
zichzelf stelt. In dat geval zou het onderzoek gaan over een probleem waar 
Ontwikkelingssamenwerking geen rol in heeft. Daarnaast legt hoofdstuk twee 
weer het fundament voor hoofdstuk vier, dat zal gaan over de praktische kanten 
van corruptiebestrijding. 

Doordat corruptiebestrijding in de jaren ’90 in Nederland tot het politieke 
bewustzijn doordrong, zal het zwaartepunt van het onderzoek zich richten op de 
periode 1998-2008. In hoofdstuk drie zal op deze politieke ontwikkeling worden 
ingegaan. Maar in dit hoofdstuk zal ook de daaraan vooraf gaande periode niet 
worden genegeerd. De ontwikkelingen in het buitenland zullen aan bod komen 
omdat Nederland natuurlijk niet geïsoleerd opereert waar het gaat om 
ontwikkelingsamenwerking. Daarnaast zal worden onderzocht of een 
discoursverandering er mede de oorzaak van was dat corruptie als  vraagstuk 
doordrong in het politieke bewustzijn en  of het debat direct een serieuze wending 
kreeg of dat het een meer  geleidelijk proces was.  

Hoofdstuk vier ten slotte zal gaan over het praktische beleid door het 
ministerie ten aanzien van de corruptie in ontwikkelingslanden. Voor dit 
hoofdstuk geldt nog sterker dan voor hoofdstuk drie dat het zwaartepunt zal 
liggen op de periode na 1998 omdat tot die tijd er geen sprake was van duidelijk 
praktisch beleid op dit vlak. Er zal gekeken worden naar de praktische 
antwoorden die het ministerie heeft gevonden om het probleem te bestrijden. 
Dan moet worden gedacht aan welke analyse- en meetinstrumenten worden 
gebruikt, welke resultaten zijn geboekt en wat het toekomstperspectief is. Ook zal 
gekeken worden of het ministerie eigen initiatieven op dit vlak ontplooit of dat 
het vooral gebruikt maakt van instrumenten die al (internationaal)  
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voor handen zijn. 
In de conclusie zal dan worden geanalyseerd welke ontwikkelingen het 

meest van belang waren in het kader van de corruptiebestrijding. Was dat de 
eventuele discoursverandering in Nederland zelf of volgde de politiek vooral de 
internationale anti-corruptieontwikkelingen? En hoe serieus werd het probleem 
benaderd? Was het primaire doel vooral ervoor te zorgen dat de publieke opinie 
zich niet tegen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid keerde of wilde men 
werkelijk wat doen aan de negatieve gevolgen van corruptie? 

 
Wat de gebruikte literatuur betreft zijn een aantal categorieën aan te 

merken. Voor hoofdstuk één en twee wordt overwegend gebruik gemaakt van 
secundaire wetenschappelijke literatuur. Het onderzoek over Afrika dat Roel van 
der Veen verrichte is hier een voorbeeld van. Maar ook andersoortige bronnen 
zijn voor deze hoofdstukken gebruikt, zoals het interview dat is afgenomen met 
Jaap Reijmerink en de bronnenuitgave over het Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerkingbeleid door het Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis. Wat betreft hoofdstukken drie en vier ligt de nadruk meer op 
primaire bronnen. Dan moet worden gedacht aan beleidsnotities en Kamervragen 
die als bron dienen voor de beschrijving van het politieke proces. Maar ook 
instrumenten voor corruptiebestrijding kunnen in dit kader als primaire bron 
worden beschouwd net zoals dat geldt voor de wetenschappelijke literatuur van 
instituties als de Wereldbank, aan de hand waarvan de internationale context 
wordt beschreven.  

Een centrale positie in hoofdstuk drie wordt ingenomen door de primaire 
bronnen die tijdens het onderzoek zijn ontdekt in de archieven van Buitenlandse 
Zaken. Het e-mailverkeer dat ter ondersteuning dient voor de beschrijving van 
het politieke proces is geanonimiseerd omdat dit nu eenmaal een vereiste is in het 
kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. 
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Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking:  
een langzaam veranderend discours 
 
 
De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking kent een lange geschiedenis. Al vele 
decennia is beleid gevoerd met het doel de armoede in de wereld te bestrijden en 
ontwikkeling van achtergestelde gebieden te bevorderen. De wijze waarop dit 
gebeurde is in de loop van de tijd veranderd. Het ontwikkelingsbeleid heeft vele 
gezichten, en hoe de verschillende vormen van beleid tot stand kwamen en wat 
dit betekent voor de huidige situatie zal in dit hoofdstuk aan bod komen. Eerste 
zal echter worden ingegaan op wat ontwikkelingssamenwerking tegenwoordig 
inhoudt. Dit is van belang om een goed inzicht te krijgen in de instrumenten die 
het ministerie van Buitenlandse Zaken tot zijn beschikking heeft als het gaat om 
het vormgeven van ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.  
 
 
1.1 Van budgetsteun tot sectorale benadering 
 
Ontwikkelingssamenwerking is niet alleen het bouwen van ziekenhuizen of het 
slaan van waterputten in afgelegen arme gebieden. De bilaterale hulp die 
Nederland verleent bestaat uit een gecompliceerd pakket van maatregelen en 
projecten die gefundeerd zijn op jarenlange ervaring en talloze onderzoeken. Om 
een goed inzicht te krijgen in de samenhang tussen de verschillende 
hulpmethoden is het daarom van belang deze op een rij te hebben voordat dieper 
wordt ingegaan op specifiek aspecten als hulp in relatie tot corruptie.  

Ontwikkelingsamenwerking valt onder de verantwoordelijkheid van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. De reden hiervoor is simpel: Nederland moet 
naar buiten toe altijd met één mond spreken. Ontwikkelingssamenwerking en 
buitenlands beleid mogen nooit strijdig met elkaar zijn. Daarnaast heeft het een 
praktisch nut, aangezien Nederland via de ambassades al een groot netwerk 
heeft. Het zou daarom, zo is de redenering, onzinnig zijn daar nog posten speciaal 
voor ontwikkelingssamenwerking voor op te richten. Toch is er (bijna) altijd 
naast een minister van Buitenlandse Zaken een minister voor 
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Ontwikkelingssamenwerking en heeft deze de beschikking over eigen 
beleidsmedewerkers. Deze medewerkers vallen onder de verschillende 
themadirecties, zoals de directie Mensenrechten, Goed Bestuur en Humanitaire 
Hulp (DMH) of de directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE). 
Daarnaast zijn er nog de regiodirecties, zoals de directie Sub-Sahara Afrika 
(DAF). Het onderzoek dat de IOB uitvoert voor het ministerie valt dan weer 
onder de zogenaamde ondersteunende directies. De ambtelijke top van het 
ministerie wordt gevormd door de directoraten-generaal. Hiervan zijn er vier, 
waaronder het voor dit onderzoek relevante Directoraat-Generaal Internationale 
Samenwerking (DGIS).2 

De structuur van het ministerie heeft er niet altijd op deze wijze uitgezien. 
In de loop van de geschiedenis zijn er vaak institutionele aanpassingen gedaan 
om het beleid beter te stroomlijnen. Dit deed men bijvoorbeeld in de jaren ’90, 
toen getracht werd door middel van de ‘ontschotting’ de verschillende 
beleidsterreinen beter op elkaar te laten afstemmen. Op deze manier probeerde 
het ministerie ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld vredesmissies samen zouden 
gaan met ontwikkelingssamenwerking.3 Dit soort hulp vindt dan plaats in landen 
met grote veiligheidsproblemen. In dat geval is er vaak sprake van rudimentaire 
hulp in de vorm van scholen bouwen of het aanleggen van wegen. In andere, 
meer stabiele landen, kan hulp een heel ander gezicht krijgen. In dat geval kiest 
het ministerie steeds vaker voor budgetsteun of programmahulp. Landen die dit 
type van hulp krijgen behoren in de regel tot de groep van zesendertig 
partnerlanden.4 Met deze groep heeft Nederland een intensief, in bilateraal 
overleg ontwikkeld allesomvattend samenwerkingverband. Daarnaast koppelt 
Nederland het beleid vaak aan een van de sectoren, waarvoor ook niet-
partnerlanden in aanmerking kunnen komen. De sectoren zijn ‘goed bestuur’, 
onderwijs, gezondheid, milieu en private-sectorontwikkeling.5 Er is voor deze 
thema’s gekozen aangezien deze volgens het ministerie het beste aansluiten op de 
door de Verenigde Naties opgetelde Millenniumdoelen, die als leiddraad worden 
gebruikt bij het opstellen van beleid.6 

De manier waarop hulp wordt verleend kan verschillen. Er wordt gedaan 
aan projecthulp maar ook algemene begrotingsteun of schuldkwijtschelding. 
Vaak is deze hulp bilateraal, maar Nederland doet ook veel aan multilaterale 
steun. Zeker de Wereldbank kan rekenen op Nederlandse bijdrages, net als 
andere aan de Verenigde Naties gelieerde organisaties. De multilaterale 
instellingen ontvangen alles bij elkaar ongeveer vijfentwintig procent van het 
totale budget dat Nederland besteed aan ontwikkelingshulp.7 Als het ministerie 
samen een project met bijvoorbeeld UNICEF uitvoert, dan geldt weer dat dit 

                                                 
2 http://www.minbuza.nl/nl/organisatie/ministerie,organisatiestructuur.  
3 Rijksarchiefdienst/PIVOT & ministerie van Buitenlandse Zaken – Directie Documentaire 
Informatievoorziening, Het Nederlands buitenlands beleid binnenstebuiten gekeerd, Een institutioneel 
onderzoek naar het beleidsterrein buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1990-2006 (’s Gravenhage 
2006) 11. 
4 Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie, Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006, 
Evaluatie van een bilaterale samenwerking (’s Gravenhage 2008) 115. 
5 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Resultaten in ontwikkeling, rapportage 2005-2006 (’s Gravenhage 
2007) 9. 
6 http://www.minbuza.nl/nl/ontwikkelingssamenwerking/watdoenwe.  
7 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Resultaten in ontwikkeling,rapportage 2005-2006, 10. 
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onder de noemer bilaterale hulp valt.  
Het budget wordt op twee verschillende manieren uitgegeven. Als eerste 

gaat het om wat in het jargon van Buitenlandse Zaken ‘gedelegeerde bilaterale 
hulp’ heet. Hieronder vallen projectfinanciering (eventueel dus in multilateraal 
verband), sectorale financiering en algemene begrotingssteun en 
schuldkwijtschelding (macrohulp). De verantwoordelijkheid voor de 
gedelegeerde bilaterale hulp ligt, zoals de naam al doet vermoeden, bij de posten 
ter plaatse (ambassades). Als tweede is er de zogenaamde ‘centrale bilaterale 
benadering’, waarbij de verantwoordelijkheid direct bij het ministerie ligt, en die 
kan ook weer uit projecthulp, algemene begrotingsteun etc. bestaan.8 

De keuze voor een bepaalde benadering hangt af van de lokale 
omstandigheden. In de regel is het zo dat partnerlanden eerder in aanmerking 
komen voor de ‘ongeoormerkte’(vooraf staat niet vast aan welke thema’s en 
sectoren het geld wordt besteed) algemene begrotingssteun dan niet-
partnerlanden. Dit hangt samen met het feit dat het geld ter beschikking wordt 
gesteld aan de lokale centrale bank of het lokale ministerie van Financiën. Een 
goede relatie met het ontvangende land nodigt hier meer toe uit dan relatieve 
onbekendheid met het lokale bestuur. Daarnaast wordt aan de hand van het 
zogenaamde track record bepaald of het land institutioneel wel in staat is de 
verantwoordelijkheid te dragen voor dit type steun. Die vraagt namelijk om het 
vermogen geld op een juiste wijze toe te wijzen aan projecten in initiatieven waar 
de armen in dat land beter van worden. Het track record is een aantal 
voorwaarden ten aanzien van onder andere Goed Bestuur waar dat land dan  
aan moet voldoen.9 

Algemene begrotingssteun is een belangrijk hulpinstrument. Daarnaast is 
het ook populair, zeker waar het om de partnerlanden gaat. Budgetsteun is 
sowieso een veel gebruikte methode geworden, want naast algemene 
begrotingssteun valt ook de (geoormerkte) sectorsteun vaak onder de noemer 
budgetsteun te plaatsen. Dit type steun laat de verantwoordelijkheid niet in zijn 
geheel over aan het lokale bestuur, maar beoogd een nauwe samenwerking tussen 
donor en lokaal bestuur. Het land ontwikkelt het beleid en heeft de leiding over 
de allocatie van het geld, dat vaak in de vorm van begrotingssteun wordt gegeven 
(en dus een vorm van budgetsteun is), maar de donor houdt toezicht en bepaalt 
het thema of de sector waaraan het geld besteed moet worden.10 

Bij projecthulp gaat het specifiek over bestedingen waarbij het lokale 
regime in organisatorisch opzicht niet of nauwelijks betrokken is. Deze vorm van 
hulp werd om die reden de laatste decennia steeds minder populair. Toch zijn er 
ook voordelen aan verbonden. Daarom wordt bij het uitvoeren van bepaalde 
programma’s naast sectorale programmahulp ook nog gekozen voor 
projectmatige hulp. Een voordeel kan zijn dat daar waar het gaat om een zwak 
regime, er toch nog hulp geboden kan worden aan een bepaalde sector van dat 
land. Zo trok Nederland in Mali samen op met de Wereldbank, Noorwegen en 
Zweden om het onderwijs in het land te verbeteren. Dit project werd later 
omgevormd van projecthulp naar sectorsteun, zodat de Malinese overheid er ook 

                                                 
8 Ibidem 13-14. 
9 IOB, Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006, 155-158. 
10 Ibidem 198. 
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een rol in kreeg.11 
Een laatste vorm van hulp is de schuldkwijtschelding. Dit is vooral een 

instrument dat is ingezet in Afrika. Sommige Afrikaanse landen hadden namelijk 
grote moeite een sluitende en gezonde rijksbegroting te realiseren vanwege de 
hoge rentelasten die de enorme schulden met zich meebrachten. Vooral 
Afrikaanse landen gingen gebukt onder de leningen die vaak door de Wereldbank 
waren verleend met het achterliggende idee dat dit de lokale economie zou 
stimuleren. Dit was niet het geval en veel landen hadden de grootste moeite om 
in de jaren ’90 nog aan hun renteverplichtingen te voldoen. Het was geen 
uitzondering meer dat landen schulden hadden die groter waren dan 70% van 
hun bnp, daar waar in de rest van de wereld dit vaak niet boven de 40% uitkomt. 
Om de neerwaartse spiraal te doorbreken werden daarom in de jaren ’90 
afspraken gemaakt voor het kwijtschelden van de exportkredietschulden van de 
HPIC landen, de ‘Heavily Indebted Poor Countries’. In 2003 konden door dit 
initiatief 20 Afrikaanse landen een kwijtschelding van 70 miljard dollar tegemoet 
zien.12  De financiering van de schuldkwijtschelding werd niet apart geregeld 
maar viel en valt wat Nederland betreft gewoon onder het zogenaamde ODA 
plafond. De ODA is de Official Development Assistence, de hulp die per jaar aan 
een land wordt gegeven ongeacht om welke soort van hulp het gaat en of het later 
terugbetaald moet worden.13 Schuldkwijtschelding is een type hulp dat zich niet 
enkel concentreert op partnerlanden. Sterker nog, de hulp aan niet-
partnerlanden is in Afrika verhoudingsgewijs juist zeer groot door de 
schuldkwijtschelding. Voor Afrika geldt dat in de periode 1998-2006 de post 
schuldkwijtschelding van de bilaterale uitgaven verreweg het grootst was met 
1.100 miljoen euro, ofwel 20% van de totale bilaterale uitgaven aan Afrika in deze 
periode. Van dit bedrag ging weer een groot percentage naar niet-partnerlanden, 
zoals 710 miljoen euro naar Nigeria en de DRC.14  

Wat betreft de uitgaven die Nederland doet valt het volgende op te 
merken. Nederland is een van de weinige landen dat 0.8% van het bnp uitgeeft 
aan ontwikkelingssamenwerking. Dit streefcijfer betekent dat in 2007 in totaal 
ongeveer vijf miljard euro is uitgegeven, wat iets minder dan de helft is van het 
totale budget van het ministerie van Buitenlandse Zaken.15 Doordat een 
percentage wordt aangehouden als indicatie voor de uitgaven, staat vast dat bij 
een economische neergang in Nederland de uitgaven aan 
ontwikkelingssamenwerking in absolute cijfers zal dalen. Het betekent ook dat 
voorspellingen van de uigaven worden gedaan aan de hand van economische 
prognoses. Zo werd in de beleidsnotitie ‘Aan elkaar verplicht, 
Ontwikkelingssamenwerking op weg naar 2015’, dat eind 2003 verscheen, de 
koers voor de dan komende jaren al uitgezet. Hieruit bleek dat het ministerie de 
volgende ODA-uitgavenverdeling voorstond:  
 

                                                 
11 Ibidem 233. 
12 Roel van der Veen, Afrika, van de Koude Oorlog naar de 21e eeuw (Amsterdam 2004) 338-339. 
13 Shantayanan Devarajan, David R Dollar en Torgny Holmgren ed., Aid en reform in Africa (Washington 
2001) 647. 
14 IOB, Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006, 137. 
15 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2007, Algemene Rekenkamer (’s Gravenhage 
2008) 7. 
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Bron: ‘Aan elkaar verplicht, Ontwikkelingssamenwerking op weg naar 2015’16. 
 
In de tabel staat Eki voor export kredietverzekering, een verzekering die 
Nederlandse bedrijven kunnen afsluiten als zij naar risicovolle landen exporteren 
en die door de Staat gedekt wordt. Zo probeert het ministerie dus handel met 
ontwikkelingslanden te bevorderen. Met ‘bedrijfsleven’ wordt de samenwerking 
tussen het ministerie en het Nederlandse bedrijfsleven bedoeld, bijvoorbeeld in 
het geval van een gezamenlijk project. Overigens hanteerde minister Koenders 
een iets andere indeling van de kanalen in 2008 bij zijn beantwoording op 
Kamervragen. Voor 2007 waren volgens hem namelijk de uitgaven als volgt 
onder te verdelen: 37% bilateraal, 26% multilateraal, 20 % particulier, 5% 
bedrijfsleven, 6% Eki en 6% overig. Hij benoemde maatschappelijke organisaties 
dus niet langer apart.17 
 Duidelijk is nu hoe Nederland het geld voor ontwikkelingssamenwerking 
verdeelt per kanaal. Om vervolgens te bepalen bij welke thema’s en sectoren het 
geld terecht komt, is het goed om de verdeling voor Afrika nader te bestuderen, 
aangezien een groot deel van de Nederlandse ODA naar dit continent gaat. In 
2005 was dit 36%, waarmee Nederland op de vijfde plaats stond qua absolute 
uitgaven aan Afrika, nog boven Japan en Italië.18 Voor de periode 1998-2006 valt 
van die 36% dan de volgende verdeling te maken. In totaal werd 5,8 miljard 
bilateraal uitgegeven. Hiervan ging 1.100 miljoen naar schuldkwijtschelding, 825 
miljoen naar humanitaire hulp, 798 miljoen naar algemene begrotingssteun, 565 
miljoen naar onderwijs, 497 miljoen naar gezondheid en de overige sectoren 
ontvingen bij elkaar nog eens 985 miljoen euro.19 Bij deze bedragen zijn de 
multilaterale uitgaven nog niet meegenomen, waarvan de uitgaven in beginsel 
terechtkomen bij projecten. 

Met dit uitgavenpatroon is Nederland geen kleine speler. Integendeel, 
Nederland is een toonaangevend land waar het gaat om 
ontwikkelingssamenwerking en dit wordt nog eens onderschreven door niet 
alleen de relatieve hoogte van de uitgaven maar ook door de absolute uitgaven. In 
de wereld neemt Nederland namelijk de zesde positie in waar het gaat om 

                                                 
16 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Aan elkaar verplicht, Ontwikkelingssamenwerking op weg naar 2015 
(’s Gravenhage 2003) 34. 
17 Kamervragen naar aanleiding van ‘het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006’, Kamerstuk 29 237 nr. 66 
(’s Gravenhage 2008)19. 
18 IOB, Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006,  78. 
19 Ibidem 137. 
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absolute bilaterale uitgaven aan ontwikkelingsbeleid.20 Het totaal uitgegeven 
bedrag was in 2006 4,3 miljard euro.21 Als dit bedrag wordt afgezet tegen de 
totale jaarlijkse uitgaven van alle hulpverlenende landen dan is dit een significant 
aandeel, want jaarlijks gaat het om een bedrag van rond de 50 miljard euro. Dit 
betekent niet dat dit elk jaar zo is. De hulp laat een schommeling zien. Tot begin 
jaren ’90 was er een duidelijke constante groei te zien van de hulp, hierna werd er 
steeds minder uitgegeven, tot het bedrag begin eenentwintigste eeuw weer begon 
te stijgen. Steun per hoofd van de bevolking in Afrika steeg bijvoorbeeld van 2 
dollar in 1970 naar 32 dollar in 1991. In 1998 was dit weer gedaald tot 20 dollar, 
ook vanwege de enorme bevolkingsgroei die het continent doormaakte.22 De 
volgende grafiek laat deze ontwikkeling goed zien. Het toont in miljoenen dollars 
de hoogte van de ODA door de jaren heen: 

 

 
Bron: IMF januari 200623. 

 
Wat de grafiek ook duidelijk maakt is dat in de loop van decennia het bedrag dat 
aan ontwikkelinghulp is uitgegeven gigantisch moet zijn. En dat is ook zo. De 
laatste vijf decennia is dit bedrag opgelopen tot 2,3 biljoen dollar.24 Dit immense 
bedrag toont nog maar eens aan dat ontwikkelingssamenwerking meer is dan 
landen ‘die goed proberen te doen’. Ontwikkelingssamenwerking is een 
miljardenindustrie die niet alleen de armen probeert te bereiken maar die 
daarnaast tienduizenden ontwikkelingshelpers van een baan voorziet.  
 
 
 
 

                                                 
20 Ibidem 77. 
21 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Resultaten in ontwikkeling, rapportage 2005-2006, 5. 
22 Van der Veen, Afrika, 345. 
23 Sanjeev Gupta, Catherine Pattillo en Smita Wagh, ‘Are donor countries giving 
more or less aid?’ IMF working papers (januari 2006) 4. 
24 William Easterly, White man’s burden, waarom heeft ontwikkelingshulp meer kwaad dan goed gedaan? 
(New York 2006) 10. 
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1.2 Voorbij de ethische politiek 
 
Nederland kent een lange traditie als het gaat om ontwikkelingshulp. Die traditie 
is ouder dan het moment dat vaak wordt gezien als het startpunt van de 
ontwikkelingssamenwerking, de inaugurele rede van de Amerikaanse president 
H.S. Truman in 1949. In die rede had hij een nu beroemd geworden  ‘Point Four’: 
‘Fourth, we must embark on a bold new program for making the benefits of our 
scientific advances and industrial progress available for the improvement and 
growth of the underdeveloped areas.’25 Het begon voor Nederland eigenlijk al 
aan het einde van de negentiende eeuw. Nederland meende toen de morele plicht 
te hebben de Indonesische bevolking te moeten helpen bij het verbeteren van de 
levensstandaard maar vooral ook bij de ‘verheffing’ van de inlandse bevolking. Nu 
is duidelijk dat er een verschil is tussen de sterk paternalistische ‘ethische 
politieke’ zoals die door premier A. Kuyper in 1901 werd geïntroduceerd en 
Trumans visie op ontwikkelingshulp, maar de achterliggende gedachte van 
‘ereschuld’ en ‘white man’s burden’ zouden lang een bepalende rol hebben binnen 
het Nederlandse ontwikkelingsbeleid discours.26 
 Toch zal de vooroorlogse periode voor dit werkstuk niet behandeld worden 
aangezien de relatie tussen hulpgever en hulpontvanger van toen onvergelijkbaar 
is met de situatie van na de dekolonisatie. Wat betreft Nederland was er uiteraard 
in relatie tot Nederlands-Indië immers geen sprake van een klassieke bilaterale 
relatie, maar was de kolonie ondergeschikt aan wat de politici in Den Haag 
besloten. Na 1945 veranderde dit. Het Westen moest zich vanaf dat moment 
herbezinnen op de relatie die het tot de voormalige koloniën had. Van een 
afhankelijke positie waarbij de mening van lokale leiders er niet zoveel toe deed 
moest Nederland nu accepteren dat de voormalige koloniën wel degelijk als 
soevereine entiteiten serieus genomen dienden te worden. Het dictaat vanuit Den 
Haag was vanaf dat moment geschiedenis. Maar zonder slag of stoot ging dit niet. 
Het viel Nederland zwaar Nederlands-Indië op te geven. De gevleugelde 
uitspraak ‘Indië verloren, rampspoed geboren’ werd door velen als waarheid 
bestempeld, hoewel het economisch belang van Indië in de naoorlogse periode 
niet groot meer was omdat het gebied nog maar verantwoordelijk was voor rond 
de veertien procent van het nationaal inkomen.27 
 Economische motieven waren dan ook in de beginjaren van de 
ontwikkelingshulp doorslaggevend. Nederland hoopte door het in stand houden 
van de economische relaties met Indië het bedrijfsleven te stimuleren en de 
gekrenkte trots door het verliezen van de koloniale macht te herstellen (Europese 
grootmachten Frankrijk en Groot-Brittanië bezaten immers nog steeds een groot 
koloniaal gebied in Afrika).28 Er was begin jaren 1950 zeker geen sprake van een 
bevlogen idealisme, zoals tijdens de ‘ethische politiek’; de hulp die Nederland gaf 

                                                 
25 Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, bronnenuitgave, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 
(Den Haag 2002) I, xxii. 
26 Remieg Aerts ed., Land van kleine gebaren, een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (derde 
druk; Nijmegen/Amsterdam 2003) 166. 
27 Nekkers en Malcontent, De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-
1999 (Den Haag 1999) 65. 
28 Nekkers en Malcontent, De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-
1999, 12. 
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was uit economisch eigenbelang en had ook nog weinig van doen met de 
geopolitieke omstandigheden die door het ontstaan van de Koude Oorlog radicaal 
was veranderd ten opzichte van de vooroorlogse periode. Nederland zag de 
noodzaak van bilaterale hulp dan ook niet in. De eerste jaren van het 
ontwikkelingsbeleid kan men dan ook typeren als multilaterale jaren. De hulp, 
gericht op alle economisch onderontwikkelde landen en steeds minder op 
Indonesië vanwege de verslechterende relatie met het land, werd in Verenigde 
Naties verband verleend. Vooral het technische hulpprogramma, gericht op 
technologische (landbouw) ontwikkeling van een bepaald land, was favoriet in 
Nederland omdat op die manier de grote technische kennis die het land had 
verkregen door Indië doorgegeven kon worden en niet verloren zou gaan.29 
  De hoop dat via hulp de Nederlandse export op termijn zou gaan 
profiteren was een belangrijk motief. Dat voor de multilaterale weg werd gekozen 
kwam in beginsel niet voort uit de wil om binnen de Verenigde Naties een grote 
rol te hebben, maar vooral vanuit het idee dat Nederland te klein en financieel te 
zwak was om bilaterale ontwikkelingsrelaties aan te gaan. Deze rol was meer 
weggelegd voor de Verenigde Staten, dat bilaterale hulp verleende vanuit het idee 
dat hiermee de eigen invloedssfeer verdedigd kon worden als bescherming tegen 
het oprukkende communisme.30 Daarnaast kan gesteld worden dat de hulp ook 
een soort werkverschaffing was voor de vele ambtenaren en specialisten die na 
het verdwijnen van de koloniale relatie op die manier binnen de Verenigde Naties 
en de Nederlandse bureaucratie toch hun kennis kwijt konden. Het was dan ook 
vooral deze groep die aanstuurde op het ontwikkelen van een hulpstructuur aan 
de Derde Wereld.31  

Het karakter van de hulp begon echter al in de jaren 1950 langzaam plaats 
te maken voor een meer ethisch-morele koers. Dit kwam door de veranderende 
publieke opinie. De Nederlander begon steeds meer oog te krijgen voor de 
armoede en er werd dan ook gewezen op de verantwoordelijkheid die Nederland 
zou moeten hebben hier wat aan te doen, net als de Amerikanen Marshallhulp 
hadden verleend toen Nederland zelf behoeftig was na de Tweede Wereldoorlog. 
Organisaties als NOVIB zagen in deze periode dan ook het levenslicht (1956) en 
zo werd de weg vrijgemaakt voor een meer directe benadering, buiten het 
multilaterale Verenigde Naties verband om, al zou het nog even duren voordat dit 
werkelijk zover was.32 
 In deze periode kwam ook een belangrijke bureaucratische verandering tot 
stand. Tot begin jaren ’60 was immers niet duidelijk tot welk ministerie 
ontwikkelingshulp behoorde, hetzij bij Economische Zaken, hetzij bij 
Buitenlandse Zaken. Een rapport van de commissie van Ittersum bepleitte dat 
Nederland zich actief moest inzetten binnen Verenigde Naties verband voor de 
ontwikkeling van de arme landen wat aansloot bij de door de Verenigde Naties 
uitgeroepen ‘Development Decade’. Nederland sloot zich dus actief aan bij de 
door de Verenigde Naties uitgedragen doelen en koos ervoor de hulp binnen 

                                                 
29 Ibidem 14. 
30 Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, ING I, xxiv. 
31 Nekkers en Malcontent, De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-
1999, 79. 
32 Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, ING I, xxvi. 
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Buitenlandse Zaken te institutionaliseren door het aanstellen van de eerste 
staatssecretaris voor Ontwikkelingshulp.33 

Vanaf de jaren ’60 was de tijd van vrijblijvende hulp definitief voorbij. Een 
internationaal initiatief werd ontplooid waarbij bevlogen idealisme niet werd 
geschuwd. In deze jaren ontstond ook het begrip ‘Derde Wereld’, dat tussen de 
Eerste en Tweede (kapitalisme en communisme) instond. De westerse landen 
begrepen dat hun voormalige koloniën geopolitiek van groot belang waren en dus 
werd veel in het werk gesteld de landen bij het westerse blok te betrekken en te 
behouden. De Verenigde Staten waren wat betreft de hulp het meest 
toonaangevende land, al moet worden opgemerkt dat de hulp tegelijkertijd 
verkapte staatssteun aan de eigen industrie was. Er kwam namelijk een regeling 
waarin werd geregeld dat hulpgelden voor het grootste deel besteed moesten 
worden bij Amerikaanse bedrijven.34 
 
 

1.3 De bilaterale aanpak 
 
Voor Nederland veranderde ook veel in de jaren ’60, het decennium dat het 
definitieve einde betekende van het kolonialisme door de dekolonisatie van 
Afrika. Het gevolg hiervan was dat er tal van conferenties werden gehouden die 
erop gericht waren de nieuwe wereldorde te ordenen en om te voorkomen dat de 
Afrikaanse staten zich bij het communisme zouden aansluiten. Doel van de ex-
koloniën tijdens de onderhandelingen was het verkrijgen van steun en het 
verminderen van de handelsbarrières. Zo werden de geïndustrialiseerde 
opgeroepen om 1% van hun nationaal inkomen vrij te maken voor steun en werd 
er een Verenigde Naties conferentie gehouden ter bestrijding van de 
exportbeperkende restricties die vooral in Europa ten aanzien van de Derde 
Wereld groot was. Echt veel werd er niet bereikt omdat de EEG niet binnen 
Verenigde Naties verband tot overeenstemming wilde komen en het stelde 
daarom eigen plannen voor, die de Afrikaanse landen vervolgens niet  
ver genoeg vonden gaan.35 
 In deze jaren van grote verandering koos Nederland ervoor de weg van het 
multilateralisme te laten bestaan maar tegelijk ruimte te maken voor een meer 
directe aanpak via de bilaterale weg. Dit had in de eerste jaren echter vooral te 
maken met de verhoudingen binnen de EEG, dat een eigen hulpbudget had. 
Binnen de EEG waren de landen vooral uit op het steunen van de eigen (ex)-
koloniën, en Nederland, dat in 1964 weer de verhoudingen met Indonesië had 
hersteld, was daarom ook vooral gericht op steun aan deze landen. En die steun 
groeide sterk. Het budget dat Nederland vrijmaakte groeide tussen 1961 en 1971 
van 200 miljoen naar een kleine één miljard gulden.36 

Toch bleef één aspect van het beleid onveranderd. Nederland wilde via de 
steun nog steeds ook veel zelf profiteren, en handel bleef dan ook het toverwoord. 

                                                 
33 Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, ING I, xxvii. 
34 Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, ING II, ix. 
35 Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, ING II, xvi. 
36 Nekkers en Malcontent, De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-
1999, 19. 
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Het gevolg was dat er steeds conflicten waren tussen Economische Zaken en 
Buitenlandse Zaken over het budget en de te volgen koers.37 Wel dient de 
kanttekening te worden gemaakt dat Nederland niet alleen stond in het 
benadrukken van groei door handel. Dit was ook wat de hoofdeconoom, R. 
Prebisch van de UNCTAD, de United Nations Conference on Trade and 
Development bepleitte. Prebisch staat bekend om zijn ‘dependencia’ model en 
tijdens de conferentie in 1964 werd door de G77, de groep van 77 
ontwikkelingslanden, dan ook opgeroepen tot ‘Trade not Aid’. Alleen was dit niet 
het enige waar de nadruk op werd gelegd. Ook werd de 1% norm als plan 
voorgesteld en bepleitte men voor de verbreding van de wat nauwe benadering 
van enkel technische en financiële hulp wat tot dan toe het kerndoel van hulp was 
geweest. De UNCTAD in 1964 mag dan ook gezien worden als de aanzet naar een 
ontwikkelingshulpmodel dat meer nadruk legt op samenwerking en minder 
uitgaat van hulp en was een definitieve stap op weg naar structurele hervorming 
van de hulp. Dit was ook wat de Nederlandse econoom Tinbergen bepleitte. Ook 
hij wilde net als Prebisch de economische orde herscheppen zodat arme landen 
niet steeds het onderspit zouden delven.38 

Het herscheppen van de economische structuur was echter iets dat niet 
snel gerealiseerd werd. Hoewel het overleg tussen de Derde en Eerste Wereld nu 
geïnstitutionaliseerd was, bleven de oude reflexen bestaan. Zo wilde de EEG haar 
landbouwbeleid ook in 1967 niet herzien en wilden de VS ook hun steun aan de 
eigen katoenindustrie niet opheffen.39 Het gevolg van deze trage gang van zaken 
was onvrede. De ontwikkelingslanden gebruikten voor het uiten van hun 
frustraties de Verenigde Naties, de organisatie waarbinnen zij een grote stem 
hadden weten te verkrijgen. Zo werd de UNDP, de United Nations Development 
Programme tot onvrede van Nederland gedomineerd door de arme landen.40 
Door het uitblijven van economische groei en het onvermogen de armoede 
effectief te bestrijden besloot G77 tot het opstellen van een convenant onder de 
naam ‘Nieuwe Internationale Economische Orde’ in 1973 waarin een pakket aan 
eisen op tafel werd gelegd. De tegenstelling tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’ werd steeds 
duidelijker, zeker omdat zowel Washington als Bonn als Londen de noodzaak 
voor een nieuwe economische orde niet onderschreven.41 
 
 
1.4 Van Prebisch naar pragmatisch 
 
De ontwikkelingslanden voelden zich gestrekt in hun verzet tegen de bestaande 
orde door de econoom A.G. Frank die uitging van een ‘centrum-periferie’ 
tegenstelling in de wereld. Deze theorie was aantrekkelijker dan die van Prebisch 
die nog uitging van een hervorming binnen de bestaande orde en niet vanuit een 
radicaal andere economische structuur. Deze theorie kreeg veel weerklank in het 
                                                 
37 Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, ING II, xx. 
38 Nekkers en Malcontent, De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-
1999, 18. 
39 Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, ING III, xiii. 
40 Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, ING III, xiv. 
41 Nekkers en Malcontent, De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-
1999, 32. 
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Westen, waar de linkse progressieve revolte tegen de bestaande orde in volle 
hevigheid was losgebarsten. Dit en het ogenschijnlijke succes van socialistische 
revoluties in Cuba en China werd door de G77 als een steun in de rug ervaren. Op 
Buitenlandse Zaken werd de roep om verandering in 1971 beantwoord, toen de 
Nederlandse politiek een progressievere koers inzette.42 Vanaf dat moment begon 
de politiek zich minder te oriënteren op de ex-koloniën en wilde men werkelijk de 
armoede en scheve economische verhoudingen bestrijden. Dat Nederland 
uiteindelijk tot die conclusie kwam had zowel een nationale als een internationale 
reden. Want er was niet alleen verzet waarneembaar vanuit de G77. Ook de 
Nederlandse bevolking kreeg steeds meer oog voor de ongelijkheid  
en eiste verandering.43 
 Met de eerste minister voor Ontwikkelingssamenwerking was de 
wezenlijke verandering een feit. De in 1973 aangetreden J. Pronk zou het nieuwe 
ministerie duidelijk vormgeven en zijn invloed is niet te onderschatten als het 
gaat om het ontwikkelingsvraagstuk binnen Nederland. Een kerndoel van Pronk 
was mee te gaan met de eisen van G77 door ook te pleiten voor een nieuwe 
internationale economische orde. Door zijn principiële opstelling kreeg hij echter 
op het multilaterale vlak weinig tot niets voor elkaar. Wat betreft de bilaterale 
hulp koos hij voor het stimuleren van self reliance, ofwel het economisch 
onafhankelijk van het Westen maken van ontwikkelingslanden. Ook op dit vlak 
was Ponk niet heel succesvol, omdat Economische Zaken bleef hameren op de 
bestaande praktijk van een gebonden ontwikkelingssamenwerkingbudget dat 
gericht was op economische groei. Wat Pronk wel lukte was het budget op te 
schroeven naar 1,5% van het nationaal inkomen en de bilaterale steun uit te 
breiden naar communistische landen en groeperingen. Een voor dit werkstuk 
belangrijk gegeven is ook dat Pronk criteria opstelde wat betreft de lokale situatie 
in een land. Zo kwamen er criteria ten aanzien van mensenrechten. Dit betekende 
een doorbraak, omdat tot die tijd Nederland ervoor terugdeinsde eisen te stellen 
aan het ontvangende land. Vanaf Pronk werd hulp dus, naast een morele 
verplichting, ook een drukmiddel om interne veranderingen af te dwingen.44 
 Pronks nieuwe koers werd in het land bij velen met instemming 
ontvangen. ‘Nederland gidsland’ is een term die in deze jaren veelvuldig gebruikt 
werd. Het idee hierachter was dat Nederland een brugfunctie zou kunnen 
vervullen tussen G77 en de rijke landen. Nederland stond overigens niet alleen in 
haar progressieve benadering, want ook de Scandinavische landen voelden een 
grote verantwoordelijkheid iets te doen aan de situatie.45 De brugfunctie werd 
verder vormgegeven door de nadruk op de sociale aspecten van de hulp. 
Daarvoor werd er niet alleen uitgegaan van de rol die het ministerie zou kunnen 
vervullen, maar werd ook de samenwerking met particuliere organisaties niet 
geschuwd. Pronk begreep dat deze soms meer gedaan konden krijgen omdat zij 
geen rekening hoefden te houden met gevoelige politieke relaties. Op deze manier 
werd de zwarte bevolking tijdens de apartheid in Zuid-Afrika indirect gesteund 

                                                 
42 Ibidem 32. 
43 Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, ING III, xxi. 
44 Nekkers en Malcontent, De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-
1999, 35. 
45 Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, ING IV, xix. 
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door de Nederlandse overheid.46 
 De omslag van vooral economische naar meer sociale hulp kwam mede 
voort uit een koloniaal schuldcomplex. Pronk was van mening dat het Westen 
diende te boeten voor het leed dat de koloniën was aangedaan. Dat verklaart ook 
de op zich opmerkelijke steun aan vrijheidsstrijders in Zuidelijk Afrika, iets dat 
vandaag te dag waarschijnlijk ondenkbaar zou zijn. Het juk van een besmet 
verleden drukte zwaar op Pronk, die dan ook vaart probeerde te maken met de 
onafhankelijkheid van Suriname. Tegelijkertijd onderwierp hij Indonesië aan 
strenge criteria ten aanzien van mensenrechten, meer nog dan elk ander land.47 
Soeharto was in Pronks ogen een gevaar voor de eigen bevolking, maar deze 
benadering riep bij de tegenstanders van de minister de vraag op of Pronk nu niet 
bezig was met datgene dat hij zo zei te verwerpen: neokolonialisme. Want is het 
niet ongepast om zo strikt bepaalde waarden op te willen leggen aan een land dat 
zich nog maar één generatie daarvoor met geweld had moeten ontworstelen aan 
de overheersing van Nederland?48 Pronk meende van niet, en ten aanzien van 
Suriname was hij ook zeer genereus als het ging om het afkopen van de koloniale 
zonde. Bij de onafhankelijkheid kreeg het land per hoofd van de bevolking 10.000 
gulden mee, wat overigens in de daaropvolgende jaren allemaal in rook  
leek te zijn opgegaan.49 
 Ook Pronks opvolger bleef vasthouden aan de ‘Noord-Zuid’ analyse wat 
betreft de internationale economische structuur en veranderde het beleid alleen 
op accenten. Verder bleek dat Nederland door de ontstane instituties als de EEG 
het steeds moeilijker kreeg nog een vooraanstaande rol te spelen op het 
multilaterale vlak. De grootte van het land liet zich nu wel voelen en de ruimte om 
een onafhankelijke koers te volgen werd minder. Het gevolg van dit alles was dat 
het beleid zich begon te rationaliseren en er werd ingezet op 
kwaliteitsverbetering. Tegelijkertijd bleef de specialistische benadering bestaan. 
Zo werd ook het gender vraagstuk onderdeel van de steun en werden ook de 
ambassades door specialisten van andere departementen versterkt.50 
 Het tijdperk na de eerste termijn van Pronk kenmerkte zich niet alleen 
door een voortzetting van het onder hem gevoerde beleid. Voor Nederland waren 
het ook jaren van economische crisis en een meer conservatieve politieke koers, 
doordat het CDA weer in het centrum van de macht kwam te staan met premier 
Lubbers als onbetwist leider. Hoewel begin jaren ’80 nog maar eens benadrukt 
werd dat de 1,5% ODA regel gehandhaafd diende te blijven, werd deze al wel meer 
en meer bekritiseerd vanwege het hoge begrotingstekort. Andere kritiek was er op 
de niet erg systematische wijze van hulpverlening, aangezien het aantal landen 
waar de hulp op was geconcentreerd was gegroeid tot vijfenzeventig. Getracht 
werd dit aantal terug te brengen, wat erin resulteerde dat onder andere Cuba van 
de lijst verdween.51 Meer pragmatisme en minder Pronkiaans-idealisme zou dus 
ook een goede omschrijving zijn van de jaren na de eerste termijn van Pronk, 
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alhoewel de scherpe idealistische kanten ook tegen het einde van Pronks periode 
al wat minder prominent waren geworden. 
 Het streven naar een Nieuwe Economische Orde was dus niet langer 
prioriteit waar het ging om ontwikkelingshulp. Sterker, er leek zich een nieuwe 
oriëntatie op het Nederlandse bedrijfsleven voor te doen, zoals dat al in de jaren 
’60 het geval was geweest. Zeker de eerste minister van VVD-huize wat betreft de 
post van Ontwikkelingssamenwerking E.M Schoo (1982-1986) koos voor een 
meer op de particuliere sector gerichte koers zodat ook het Nederlandse 
bedrijfsleven van de hulp aan arme landen zou kunnen profiteren (wat haar 
uiteraard op stevige kritiek uit linkse hoek kwam te staan). Ook kwam de focus 
weer nadrukkelijk te liggen op de allerarmsten, en minder op sociaal-
economische vraagstukken.52  
 De meer pragmatische koers zoals die werd gecontinueerd door Schoo 
maar die al voor haar was ingezet, werd nog meer versterkt door de economische 
crisis waarin Nederland verkeerde. Het grote probleem van die crisis was het 
enorme begrotingstekort, dat door Lubbers’ opeenvolgende kabinetten werd 
bestreden. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken kon niet ontsnappen aan 
de bezuinigingsdrift van zijn kabinetten. Dit kwam onder meer tot uiting in de 
afspraak dat het grote overschot van nog niet uitgegeven middelen 
teruggevorderd zou worden door de schatkist. Zo werd in 1985 2,3 miljard aan 
begrote guldens niet uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Het 
voorkomen van dergelijke financiële stuwmeren was vanaf dat moment dan ook 
een groot goed geworden en elk jaar wordt daarom getracht al het gereserveerde 
geld uit te geven.53 
 Tegen het einde van Schoo’s ambtstermijn was er veel veranderd bij het 
ministerie. Maar dit bleek pas het begin te zijn. Door de val van de Muur zou de 
geopolitieke realiteit drastisch gewijzigd worden waardoor de politiek niet langer 
rekening hoefde te houden met de aloude tegenstelling tussen de Sovjet-Unie en 
het Westen. Opvallend is dat juist Pronk met deze nieuwe realiteit moest omgaan 
aangezien hij in 1989 voor de tweede keer minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking werd. Uiteindelijk zou Pronk deze positie liefst drie 
maal bekleden en daarmee is hij van grote invloed op het beleid geweest. 
 
 
1.5 De jaren negentig 
 
Pronk begon zijn tweede periode niet bepaald succesvol. Zijn nota ‘Een wereld 
van verschil’ bleek te ambitieus te zijn. Hij herhaalde hierin zijn jaren ’70 
doelstellingen, afgezien van de radicale kanten. Het werd geen succes. Het 
ministerie kreeg te maken met bezuinigingen en er werden projecten bij het 
ministerie geplaatst die niet strikt onder de noemer van 
ontwikkelingssamenwerking vielen te plaatsen maar die wel van het budget 
betaald moesten worden, zoals de opvang van asielzoekers. Het in de nota 
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voorgestelde beleid bleek niet haalbaar en in 1993 werd daarom een nieuwe, meer 
realistische nota opgesteld. De titel, ‘Een wereld in geschil’ was een verwijzing 
naar de vele oorlogen die op dat moment gaande waren, met name in Afrika. Doel 
was daarom ook het bevorderen van de vrede omdat zonder vrede volgens Pronk 
geen duurzame ontwikkeling mogelijk was. Good governance was één van de 
kernbegrippen in deze nota en een eerste aanzet tot anti-corruptie beleid werd 
hiermee wellicht al gegeven, gezien de grote nadruk op  
rechtsstaat en democratie.54 
 De meer fundamentele veranderingen in de structuur van het ministerie 
werden in de eerste periode van het Paarse kabinet in gang gezet, toen Pronk 
nogmaals minister werd van Ontwikkelingssamenwerking. Het ging er Pronk om 
het beleid meer samenhang te geven. Hij zag in dat vredesmissies en 
ontwikkelingshulp soms hand in hand gingen en dat het daarom noodzakelijk 
was een integrale aanpak te ontwikkelen. De ‘herijking’, zoals de integratie tussen 
traditioneel buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking bekend is 
geworden, werkt tot op de dag van vandaag door. In de praktijk betekende de 
herijking dat er een organisatorische ‘ontschotting’ plaatsvond. Zo werden 
diensten samengevoegd, werden ambassades meer betrokken bij 
ontwikkelingshulp en werden de zogenaamde themadirecties 
eindverantwoordelijk voor al de activiteiten die werden ontplooid. Zo konden ook 
NGO’s en het bedrijfsleven beter toegang krijgen tot het ministerie doordat 
duidelijk was welke instantie de verantwoordelijkheid had over een bepaald 
beleidsterrein.55 Een andere fundamentele verandering tijdens Pronks derde 
periode betrof de uitgaven. Deze werden gekort en vastgesteld op 0,8% van  
het bnp, wat daarna niet meer is veranderd.56 
 Na Pronk was het de beurt aan een andere PvdA-politicus, E. Herfkens. Zij 
brak op een aantal belangrijke punten met het beleid van haar voorganger, maar 
werkte de organisatorische veranderingen verder uit. Wat vooral veranderde was 
een verdere concentratie op een beperkt aantal landen. De aanpak kreeg een 
meer gecoördineerd karakter waarbij er meer werd gekeken naar 
armoedebestrijding en goed bestuur in vergelijking met de grote nadruk die 
Pronk legde op sociaal-economische aspecten. Hoewel Herfkens, afkomstig van 
de Wereldbank, minder in EU verband wilde samenwerken, had zij wel oog voor 
de initiatieven die de Verenigde Naties ontplooide.57 Deze tendens was in die 
periode in de hele hulpwereld waarneembaar. In de jaren ’90 kwamen de doelen 
die de verschillende hulpverlenende entiteiten zichzelf stelden steeds meer 
overeen. Armoedebestrijding was het centrale doel geworden, en de wijze waarop 
dit gebeurde werd niet langer benaderd vanuit één invalshoek. Daar waar 
regeringen zich vaak vooral hadden gericht op de sociaal-economische kanten 
van hulp, daar richtten de Wereldbank en het IMF zich weer meer op de 
economische kanten en de Verenigde Naties was juist gefocust op de sociale 
aspecten. Hier werd in deze periode een middenweg in gevonden. De Wereldbank 
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ontwikkelde zo bijvoorbeeld Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP’s), die 
door regeringen werden gesteund en onderschreven.58 
 Opvallend is dat Herfkens er, ondanks de schaduw van Pronk, in slaagde 
het ministerie wezenlijk te veranderen. Zij wilde niet op ouderwetse wijze 
bilateraal projecten steunen maar de verantwoordelijk werkelijk bij de 
hulpontvangende landen leggen. De landen die hulp ontvingen, de 
programmalanden, moesten voor het ontvangen van hulp voldoen aan bepaalde 
voorwaarden. Goed bestuur was hier een onderdeel van, net zoals armoede en de 
kwaliteit van het sociaal-economische beleid.59 De sectorale benadering is 
daarmee een goede omschrijving van de periode Herfkens. Nu is het niet zo dat 
het beleid snel veranderde. Het was een langzaam proces, waarbij ook de landen 
die de hulp ontvingen tijd kregen zich aan de nieuwe situatie aan te passen. De 
keuze voor programma’s en sectoren weken in de praktijk ook nog niet veel af van 
de periode voor Herfkens. De sectoren plattelandsontwikkeling en water bleven 
belangrijk.60 En ook de programma’s weken niet fundamenteel af, zoals de focus 
op handel en private investeringen.  
 De jaren ’90 betekenden een grote verandering voor de wijze waarop 
ontwikkelingssamenwerking georganiseerd werd. Het eind van de Koude Oorlog 
zorgde voor de noodzaak het beleid te heroriënteren. De vele (burger)oorlogen in 
Afrika maakten vervolgens weer duidelijk dat zonder vrede er geen duurzame 
ontwikkeling mogelijk was. Minister Pronk heeft dit decennium in belangrijke 
mate vormgegeven, maar aan het einde van de termijn van zijn opvolger bleek 
Pronks invloed op het beleid minder groot te zijn dan op grond van drie 
termijnen mocht worden verwacht. Zo groot waren de veranderingen die 
Herfkens doorvoerde. De sectorale benadering legde grote verantwoordelijkheid 
bij de ontvangende landen, en het door Pronk zo gebezigde begrip ownership 
kreeg nu werkelijk een wezenlijke invulling. Daarnaast stelde Herfkens zich ook 
anders op. Daar waar Pronk vaak in conflict kwam met de minister van 
Buitenlandse Zaken door zijn eigengereide wijze van opereren, daar kon 
Herfkens zich schikken in een rol op de achtergrond.61 Wellicht is dat ook de 
reden dat zij zulke grote veranderingen relatief zo eenvoudig kreeg doorgevoerd. 
Maar ook de internationale context waarin zij opereerde is hier een verklaring 
voor. De Wereldbank benadrukte ook het belang van programmahulp, hulp die 
dus via de lokale overheden wordt gegeven en die het zwaartepunt van de 
organisatie en de keuze voor bepaalde projecten weghaalt bij de donoren.62 
  
 
1.6 Ontwikkelingssamenwerking in de 21e eeuw 
 
Na Herfkens brak er een kritische periode aan bij Ontwikkelingssamenwerking. 
Allereerst was er de korte periode zonder minister, omdat deze functie niet meer 
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nodig werd geacht in het eerste kabinet Balkenende. Deze periode duurde echter 
niet lang door de spoedige val van het kabinet zodat al snel staatssecretaris A. van 
Ardenne (CDA) zich minister Van Ardenne mocht noemen. Nog sterker dan haar 
voorgangster concentreerde deze minster haar beleid. Zo verdween de 
thematische landenlijst en bleef er enkel een algemene landenlijst over bestaande 
uit 36 landen waarmee een langdurige ontwikkelingsrelatie werd opgebouwd. De 
notitie waar zij deze plannen uit de doeken deed, ‘Aan Elkaar Verplicht’ (AEV, 
2003), gaf verder aan dat er strengere controles aangaande de effectiviteit van de 
hulp zouden plaatsvinden. Daarnaast werd er op het multilaterale vlak meer 
aansluiting gezocht bij de door de Verenigde Naties opgestelde 
Millenniumdoelen. Het Nederlandse beleid zou voortaan, waar mogelijk, hierop 
aansluiten en ook zou er meer worden samengewerkt met multilaterale actoren. 
Hierdoor kwam de focus meer te liggen op hiv/aids, onderwijs, milieu en water, 
reproductieve gezondheid en rechten.63 
 In AEV werd ook het thema ‘Goed Bestuur’ besproken. Dit thema werd 
gezien als een belangrijke voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Gesproken 
werd van het bevorderen van goed bestuur via de sectorale benadering, projecten 
en de ondersteuning van posten ter plaatse.64 Daarmee borduurde AEV voort op 
de lijn die in de voorgaande jaren al was ingezet. Waar het beleid van Van 
Ardenne zich onderscheidde was de hernieuwde focus op het Nederlandse 
bedrijfsleven. Zeker wat betreft het thema drinkwater werd gezocht naar 
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Het budget dat beschikbaar 
werd gesteld voor dit thema werd dan ook flink vergroot, hoewel het totale 
budget op 0,8% van het bnp bleef staan.65 Het lijkt er sterk op dat zodra er een 
minister is die niet van PvdA huize is, de aandacht voor een partnerschap tussen 
overheid en de particuliere sector weer groeit. Herfkens kreeg juist het verwijt dat 
zij te veel vanuit de staat redeneerde. Toch bleef ook zij vasthouden aan het 
reserveren van 10% van het beschikbare budget voor NGO’s. Zulke 
partnerschappen maakt Nederland uniek in de wereld.66 In AEV benadrukte  
Van Ardenne nog maar eens het belang van het op dergelijke wijze organiseren 
van hulp: ‘De regering roept op tot partnerschap, waarbij burgers,  
bedrijven, organisaties en overheid elkaar kritisch bevragen over eerlijke 
handel, consumentengedrag en solidariteit. De minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking zet zich hier actief voor in,  
ook binnen het kabinet.’67 
 De relatie tussen de overheid en het bedrijfsleven werd door Van Ardenne 
zeker in de praktijk gebracht wat betreft de schuldkwijtschelding. Dat dit 
onderwerp bepalend werd voor haar periode valt te verklaren door een groot 
internationale initiatief. Bekende artiesten als Bono van U2 en Bob Geldof 
organiseerden in 2005 het Live 8 concert waarin werd opgeroepen een groots 
plan voor Afrika te ontwikkelen zodat Afrika binnen één generatie van de 
armoede verlost zou zijn. Deze boodschap werd niet alleen door een groot publiek 
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met gejuich ontvangen, ook de Britse premier Tony Blair omarmde het idee en 
tijdens de G8 top in hetzelfde jaar werd dan ook besloten de hulp aan Afrika te 
verdubbelen alsmede er alles aan te doen de Millenniumdoelen te halen.68 Ook 
werd besloten werk te maken van schuldkwijtschelding. Hiermee gingen wat 
betreft Nederland grote bedragen gepaard. Zo was aan Nigeria al eerder beloofd 2 
miljard euro kwijt te schelden. Dit geld was het land niet schuldig aan de 
Nederlandse staat, maar aan het Nederlandse bedrijfsleven. Doordat Nederland 
de investeringen van het bedrijfsleven had verzekerd in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking, kwam de rekening van deze kwijtschelding dus bij 
het ministerie te liggen.69 
 De wat populistische wijze waarop Tony Blair het armoedevraagstuk van 
Afrika had benaderd door op conferenties op te roepen tot een ‘big push forward’ 
en zich te liëren aan popsterren kreeg in Nederland navolging door de opvolger 
van Van Ardenne, A. G. Koenders in 2007. Deze PvdA minister begon wat 
bombastisch door á la Live 8 een festival te organiseren dat besloten werd door 
de ondertekening van ´het akkoord van Schokland´. Dit akkoord was vooral een 
manier om de Nederlandse bevolking warm te laten lopen voor een brede inzet op 
het bereiken van de al veel eerder overeengekomen Millenniumdoelen van de 
Verenigde Naties.70 Hoewel zijn toon wat populairder was dan die van Van 
Ardenne, veranderde het beleid onder Koenders niet wezenlijk. Hij bleef trouw 
aan de onder Van Ardenne ingevoerde lijst van 36 partnerlanden en de 
prioriteiten stond door de Millenniumdoelen al voor een belangrijk deel vast. In 
zijn beleidsnotitie ´Een zaak van iedereen´ uit 2007 werd dit bevestigd. Wel 
besloot Koenders tot het weer wat meer apart benoemen van de specifieke 
kenmerken van partnerlanden, en de algemene landenlijst dus wat meer te 
specificeren. Hij introduceerde daarom drie profielen. In het eerste profiel zijn de 
landen te plaatsten waar de focus ligt op het behalen van de Millenniumdoelen 
(de minst ontwikkelde landen), in het tweede profiel veiligheid en ontwikkeling, 
en in het derde profiel ligt de nadruk op het ontwikkelen van een brede 
(ontwikkelings-)  relatie.71 Door het introduceren van deze profielen leek 
Koenders weer te kiezen voor een meer politieke aanpak van de problemen, zoals 
dat vaak het geval is bij een PvdA politicus. In de inleiding van zijn 
beleidsdocument liet hij wat dat betreft geen twijfel bestaan, de bepalende rol lag 
volgens hem bij het ministerie: ‘De regering wil het voortouw nemen door het 
voeren van een coherent buitenlandbeleid. Ontwikkelingssamenwerking als 
katalysator voor ontwikkeling moet daarbij politieker worden met meer 
aandacht voor mensenrechten, vooral die van vrouwen, en een geïntegreerde 
aanpak om conflicten te beslechten’.72 
 Er is wel één onderdeel waarin Koenders zich duidelijk lijkt te 
onderscheiden van zijn voorganger, en dat betreft de publieke en beleidsmatige 
aandacht voor goed bestuur. Aangaande dit onderwerp lijkt Koenders een 
standvastiger lijn te hebben gekozen, niet in de laatste plaats door de toegenomen 
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druk vanuit zowel de publieke opinie als andere politieke partijen. Daar komt nog 
bij dat er spraakmakende publicaties tijdens zijn ministerschap het levenslicht 
zagen die stevige kritiek uitten op het Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
afgelopen decennia. Maar over deze aspecten zal het in de hoofdstuken drie en 
vier van dit onderzoek gaan. 
 
 
1.7 Veranderend discours 
 
Resumerend valt de geschiedenis van ontwikkelingssamenwerking onder te 
verdelen in een aantal tijdperken. In de beginjaren was het een verlengstuk van 
de koloniale politiek, met veel nadruk op het Nederlandse bedrijfsleven. Toch had 
men tijdens deze periode wel aandacht voor de armoede in ontwikkelingslanden. 
Die aandacht kwam er namelijk niet pas bij het vormgeven van het moderne 
ontwikkelingssamenwerkingbeleid. Al tijdens de koloniale periode was er 
aandacht voor ontwikkeling en hulp, tot uiting gebracht in de ethische politiek. 
Één van de aspecten van de ethische politiek was de aanname dat er een morele 
plicht was de armen te helpen. Dit is tot op de dag van vandaag een waarde die 
niet aan kracht heeft ingeboet. Van de strijd voor betere sociaal-economische 
verhoudingen tot de Millenniumdoelen, altijd stond en staat centraal dat hulp 
niet vrijblijvend kan zijn. De bevoorrechte positie van het Westen valt samen met 
de morele plicht diegenen te helpen die het niet zo goed hebben. Wel veranderde 
de invulling die men aan deze plicht gaf sterk. Na de dekolonisatie kon namelijk 
niet meer vanuit een superioriteitspositie gehandeld worden. Nederland koos er 
daarom voor binnen multilateraal verband te opereren. In de begintijd van de 
moderne ontwikkelingssamenwerking lag de focus vaak op wat Nederland er zelf 
aan kon hebben. Veel aandacht ging uit naar het eigen bedrijfsleven. In die zin 
was de hulp nog een instrument van de eigen geopolitieke droom. Om nog het 
idee dat Nederland wat voorstelde in de wereld overeind te houden, koos men 
voor een zeer actieve multilaterale opstelling om op die wijze de internationale 
politieke invloed te behouden. Toen men echter, onder invloed van de jaren ’60, 
in het reine probeerde te komen met de eigen geschiedenis kwam daar 
verandering in. De component ‘schuld’ kwam naar voren en nam vanaf dat 
moment voor lange tijd een centrale plaats in.  

Dat er werd gewezen op de koloniale schuld die Nederland had betekende 
niet dat de veranderingen in het beleid snel tot stand kwamen. Nog lang werd er 
voor gepleit via hulp het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. Dit veranderde 
pas werkelijk met de komst van Pronk als minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking. Hij wilde ook in het beleid uiting geven aan de 
oneerlijke verhoudingen binnen de wereld en pleitte daarom voor een nieuwe 
economische orde, gefundeerd op de ideeën van de ontwikkelingseconoom 
Prebisch. Hierdoor kwam het accent van hulp meer te liggen bij de armen zelf. 
Begrippen als ownership, empowerment en self reliance kleurden zo vanaf de 
jaren ’70 het ontwikkelingssamenwerkingsbeleiddiscours. Hiermee samen viel 
ook een meer bilaterale aanpak. Daar waar de bilateraliteit van de hulp niet mee 
zou verdwijnen, daar verdween na de eerste Pronkperiode wel de grote nadruk op 
de sociaal-economische verklaring voor het onderontwikkelingvraagstuk. 
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Naarmate de tijd verstreek bleek het idealisme van goede bedoelingen, 
gefundeerd op een schuldbesef en gekleurd door linkse uitgangspunten 
onpraktisch te zijn. Hiervoor in de plaats kwam meer pragmatisch beleid, met 
hernieuwde interesse in de rol van het bedrijfsleven maar meer nog in 
samenwerking met NGO’s en particuliere ontwikkelingsorganisaties. Sociaal-
economische tegenstellingen kregen minder aandacht. Die ging zeker in de jaren 
’90 meer uit naar armoedebestrijding , scholing en gendervraagstukken. Wel 
bleven termen als ownnership en empowerment gemeengoed, omdat ook na de 
jaren ’80 het geloof in de kracht van lokale gemeenschappen bleef.  

Op het organisatorische vlak was de verandering ook groot. Van een kleine 
organisatie die onderbemand was groeide Ontwikkelingssamenwerking uit tot 
een meer professionele instelling. Dit werd bevestigd door het terugbrengen van 
het aantal concentratielanden, de beleidsevaluaties en het vergroten van de 
personele capaciteit. Dat dit gebeurde had ook te maken met de druk van 
bezuinigingen die ontstond tijdens de kabinetten van Lubbers. Hierdoor moesten 
duidelijke en verdedigbare ontwikkelingsdoelen worden gesteld. 

Tijdens het tweede Paarse kabinet brak de derde fase aan wat betreft 
ontwikkelingssamenwerking. Daar waar de eerste fase getypeerd kan worden als 
de neokoloniale fase en de tweede als idealistische fase, daar wordt de derde 
periode getypeerd door een grote hervorming, namelijk de introductie van de 
sectorale aanpak. Hierdoor kwam nog sterker de nadruk te liggen op wat landen 
zelf kunnen bereiken. Ook werd de professionalisering doorgezet en werd er 
kritischer gekeken naar de behaalde resultaten, het beleid werd hierdoor 
pragmatischer. Het lijkt erop dat de sectorale aanpak een grote 
aantrekkingkracht heeft want de fase lijkt nog steeds niet ten einde ondanks dat 
er sinds de introductie verschillende beleidsdocumenten zijn gepresenteerd. In de 
kern is het beleid sinds Herfkens fundamenteel weinig veranderd. Wel 
populariseerde het onderwerp meer. Het beleid wordt nu veel meer dan vroeger 
‘verkocht’ door het ministerie om de publieke support voor het beleid te blijven 
behouden. Gezien de recente stevige kritiek is het namelijk niet ondenkbaar dat 
een volgende fase zich zal aandienen. Toch zal het ook dan maar de vraag zijn of 
het beleid werkelijk zeer fundamenteel wordt omgegooid. Want ondanks de grote 
verschillen tussen de tijdperken blijft het discours op één punt onveranderd. En 
dat is het idee dat de wereld door beleid kan worden hervormd, dat de Derde 
Wereld wel nog kan voldoen aan het maakbaarheidsideaal, daar waar dit ten 
aanzien van Nederland zelf veel minder gedacht wordt. 



30 
 

 
 
 
 

HOOFSTUK II 

 
 
 

 
 



31 
 

 
 
 
 

Corruptie in ontwikkelingslanden 
 
 
Corruptie is een wijdverbreid fenomeen dat moeilijk te onderzoeken is omdat het 
meestal onder de oppervlakte plaatsvindt. Toch is er over het onderwerp veel 
gepubliceerd en staat het volop in de belangstelling, zowel in Nederland als 
daarbuiten. En dan gaat het niet alleen over corruptie in relatie tot 
ontwikkelingslanden, maar vaak ook over corruptie in de Nederlandse (lokale) 
politiek en in het internationale bedrijfsleven.  
 Omdat dit onderzoek gaat over de Nederlandse reactie op corruptie in 
ontwikkelingslanden is het van belang dieper in te gaan op kenmerkende 
aspecten van corruptie alsmede de schade die het fenomeen veroorzaakt om de 
relevantie voor onderzoek aan te tonen.  
 
 
2.1 De verschijningsvormen van corruptie 
 
Corruptie is van alle tijden en komt overal voor. Op geen enkele wijze mag door 
het lezen van deze scriptie de conclusie worden getrokken dat corruptie 
voornamelijk een verschijnsel is dat zich in ontwikkelingslanden voordoet. Toch 
zal voor dit onderzoek een onderscheid worden gemaakt tussen corruptie in het 
algemeen en corruptie in ontwikkelingslanden. Dit heeft als reden dat bij 
corruptie in ontwikkelingslanden er een legitimiteitvraagstuk bijkomt, namelijk 
de legitimiteit van hulp als deze hulp teniet wordt gedaan door corruptie. Daarom 
is de opsplitsing van corruptie tussen die in ontwikkelingslanden en die in de 
‘Eerste Wereld’ gerechtvaardigd. Dit neemt niet weg dat die opdeling voor een 
belangrijk deel artificieel is, gezien het feit dat er over corruptie voor het grootste 
deel universele verklaringen en definities te geven zijn. 
 Als eerste de definitie. Die is niet eenduidig en het debat hierover is nog 
niet beslecht. Toch is de definitie die wordt gebruikt door de Wereldbank en de 
Verenigde Naties er een die kan worden geaccepteerd als een eerste scherprechter 
om onderscheid te kunnen maken tussen corruptie en bijvoorbeeld meer 
eenvoudige diefstal. De Wereldbank gaat uit van de definitie dat corruptie 
misbruik is van een publieke (overheid)aanstelling voor het bereiken van privé 
voordelen door een persoon of instantie.73 Men kan aan de hand van deze 
definitie direct corruptie tussen bedrijven en andere private instellingen 
uitsluiten, zo lijkt het. Dat is problematisch. Dit zou namelijk betekenen dat de zo 

                                                 
73 Daniel Kaufmann, ‘Myths and realities of governance and corruption’, Global Competitiveness Report 
2005-2006 (New York 2006) 81-98, aldaar 82. 
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beruchte ENRON-zaak in de Verenigde Staten waarschijnlijk niet onder deze 
definitie valt. Sterker nog, een goede manier om corruptie te bestrijden zou dan 
het privatiseren van veel overheidstaken zijn, omdat die dan buiten de definitie 
vallen.74 En wat betekent dit in het geval van Somalië, waar er helemaal geen 
staatsstructuur lijkt te bestaan. Bestaat er in dit land dan geen corruptie?  
 Meer diepgaande definities gaan hierop in. Die onderscheiden primaire en 
secundaire corruptie, waarbij het bij primaire corruptie gaat om de definitie die 
de Wereldbank gebruikt en bij secundaire corruptie gaat over het soort corruptie 
waar geen directe rol voor de staat is weggelegd maar waarin wel een partij zich 
verrijkt of immoreel handelt.75 Wat opvalt als het gaat om corruptie is dat er altijd 
twee partijen bij betrokken zijn, en dat er dus uitwisseling plaatsvindt tussen 
individuen of groepen. Corruptie is in die zin dus een sociaal netwerkfenomeen, 
waarbij de uitwisseling zowel horizontaal als verticaal kan zijn.76 Bij verticale 
uitwisseling is er sprake van sociale ongelijkheid, wat niet het geval is bij 
horizontale uitwisseling. Bij verticale uitwisseling is er sprake van een 
piramidestructuur. De onderste groep is dan de groep zonder macht die, om wat 
gedaan te krijgen van de leider, hier iets tegenover moet stellen. Deze vorm van 
sociale uitwisseling wordt corrupt als de wederdienst tegen de vooraf afgesproken 
(wet) regels ingaat. De definitie voor corruptie die hieruit voortvloeit gaat uit van 
een ‘agent-client’ relatie, waarbij de agent ten principale op eigenbelang uit is in 
relatie tot de client. Deze definitie sluit private corruptie dus niet uit.77 

Toch is de definitie van de Wereldbank niet onpraktisch, juist omdat het 
zoveel andere vormen van corruptie uitsluit. Maar ook de Wereldbank onderkent 
dat corruptie niet alleen voorkomt binnen de staat, en dat de door hen jarenlang 
gebruikte definitie vaak tekortschiet: ‘(…) we challenged this definition of 
corruption as placing too much emphasis on public office, and on the ostensible 
legality of the act. We analyzed the implications of viewing corruption as a 
broader phenomenon where private agents also share responsibility, and where 
many acts which are not ethical (and thus may be regarded as corrupt) may not 
necessarily be illegal. We presented empirical evidence of the extent to which 
many powerful private firms engage in undue influence, to shape state policies, 
laws and regulations, for their own benefit.’78  
 Voor deze scriptie zal het gaan om de definitie die de politiek in Nederland 
gebruikt. Dit is het meest voor de hand liggend aangezien het onderzoek zich 
richt op de Nederlandse politieke reactie op corruptie in ontwikkelingslanden. Uit 
het Handboek Goed Bestuur blijkt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken op 
de lijn zit van de Wereldbank. Men onderkent dat corruptie niet alleen 
plaatsheeft binnen de overheid. Dat deze vorm van corruptie echter wel de 
meeste aandacht krijgt blijkt uit de frasering die men gebruikt: ‘misbruik van een 

                                                 
74 Raul Carvajal, ‘Large-scale corruption: definition, causes, and cures’, Systemic Practice and Action 
Research (Vol. 12, no. 4, 1999) 335-353 aldaar 338. 
75 Herbert H Werlin, ‘Corruption and foreign aid in Africa’, Orbis : a quarterly journal of world affairs (Vol. 
49, no. 3, 2005) 517-527 aldaar 519. 
76 Carvajal, ‘Large-scale corruption’, Systemic Practice and Action Research, 336. 
77  Ibidem 337. 
78  Kaufmann, ‘Myths and realities of governance and corruption’, Global Competitiveness Report 2005-
2006, 82. 
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(publieke) machtspositie voor privé-belangen’.79 Deze definitie laat dus ruimte 
vrij voor puur private corruptie en maakt niet een direct legalistische afweging 
zodat ook grote bedrijven die wetgeving naar 
hun hand zetten, waar de Wereldbank in het citaat over sprak, hier  
onder kunnen vallen.  
 Nu duidelijk is welke gedragingen onder corruptie vallen, reist de vraag 
waar die gedragingen vandaan komen. Wat verklaart, naast eigenbelang, een 
corrupt systeem? Om op die vraag een antwoord te krijgen is het eerst van belang 
onderscheid te maken tussen groot- en kleinschalige corruptie. Kleinschalige 
corruptie is over het algemeen goed te controleren, omdat het in dat geval gaat 
om een aantal individuen die zich niet aan de regels houdt of anderen dwingt 
(ongeschreven) regels te overtreden. Bij grootschalige corruptie is het probleem 
veel diepgaander. In dat geval bestaat er namelijk een netwerk van corruptie, 
waarbinnen zowel verticale als ook horizontale corruptie zijn ingeweven in het 
systeem.80 Vooral de grootschalige corruptie is problematisch voor de 
ontwikkeling van een land en hierop zal dit onderzoek zich dan ook richten.  

Wat uit de bestudering van grootschalige corruptie blijkt is dat er een 
groot aantal verklaringen voor zijn. Een verklaring is de slechtheid van 
individuen, dat bij elkaar opgeteld ervoor zorgt dat er een netwerk van slechte 
mensen ontstaat die uit zijn op eigenbelang. Maar corruptie kan ook een vorm 
van zelfverdediging zijn, bijvoorbeeld als een etnische minderheid zich wil 
beschermen tegen de macht van de meerderheid. Daarnaast kunnen niet 
functionerende wetten grootschalige corruptie in de hand werken, zoals dat 
gebeurde tijdens de drooglegging in de Verenigde Staten. Het kan voor een deel 
ook verklaard worden vanuit de structuur van het kapitalisme, dat (corrupte) 
monopolies kan bevorderen. Maar ook een gebrek aan adequate controle of een 
inefficiënte bureaucratie kunnen corruptiebevorderend zijn. Als laatste kan het 
ontbreken van een goed staatsbestuur of oneerlijke economische verhoudingen 
corruptie stimuleren.81  

Wat deze verklaringen gemeen hebben is dat ze niet cultureel gebonden 
zijn. In elk land kunnen omstandigheden ontstaan waarbinnen men kiest voor 
corruptie. Echter, de aandacht voor corruptie van de laatste jaren richt zich vaak 
op Afrika, waar corruptie een nog veel groter probleem lijkt te zijn dan in het 
Westen. Zijn er dan ook specifiek lokale omstandigheden die corruptie in de hand 
kunnen werken, naast de bovengenoemde verklaringen? Kan gesteld worden dat 
hoewel verklaringen voor corruptie in principe universeel toepasbaar zijn, er 
bepaalde gebieden zijn waar corruptie meer en vaker voorkomt vanwege een 
bepaalde cultuur van corruptie? Voor het onderzoek is dit uiteraard relevant, 
aangezien het zich richt op corruptie in ontwikkelingslanden en als corruptie in 
die landen niet wijder verbreid is dan in Nederland, dan zou Nederland in zijn 
reactie op die corruptie moeten uitkijken voor hypocrisie.  
 Als het gaat om corruptie in Afrika, dan lijkt de conclusie dat op dit 
continent corruptie wijder verbreid en meer systematisch is dan in Europa 

                                                 
79 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Handboek goed bestuur, handreiking 5: corruptiebestrijding (z.p. 
z.j.) 5. 
80 Carvajal, ‘Large-scale corruption’, Systemic Practice and Action Research, 340. 
81 Ibidem 340-343. 
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gerechtvaardigd (waarover overigens meer in deel drie van dit hoofdstuk). Dit 
heeft een aantal oorzaken. Ten eerste heeft het te maken met de geschiedenis van 
bepaalde ontwikkelingslanden. Zeker wat betreft Afrika heeft de kolonisatie haar 
sporen nagelaten. Het gevolg van die kolonisatie was immers dat landen werden 
gecreëerd aan de hand van grenzen die weinig op hadden met de lokale situatie. 
Stammen werden gescheiden door een plotseling ontstane landsgrens, en 
stammen die vijandig tegenover elkaar stonden moesten na de dekolonisatie 
plotseling in één bestuur samenwerken. Binnen de Afrikaanse cultuur was er 
geen traditie van democratisch staatsbestel zoals zich dat in de loop van eeuwen 
in Europa had kunnen ontwikkelen. In Afrika heerste naast het opgelegde 
Europese systeem vaak nog sterk het lokale bestuurssysteem, dat uitgaat van 
stamgebondenheid en persoonlijke relaties. Door de dekolonisatie werd dus een 
systeem in werking gezet waarbinnen er wel een machtscentrum was, de 
regering, maar waarbinnen die regering niet naar Europese standaard werd 
gecontroleerd vanwege de sterke persoonlijke cultuur. En dit maakt corruptie in 
Afrika voor een deel cultureel verklaarbaar.82 
 Er zijn echter ook andere verklaringen die kunnen verduidelijken waarom 
corruptie in bepaalde landen ernstiger is dan in het Westen. Ook de 
staatsinrichting geeft een verklaring. Institutionele beperkingen die de erfenis 
waren van de kolonisatie zorgden hier voor. De koloniale mogendheden hadden 
immers een sterk gecentraliseerde staat achtergelaten die zij met harde hand 
hadden bestuurd. Deze centralistische benadering verdween niet. Het gevolg was 
dat de afstand tussen volk en leiders groot was. Door patronage was er wel 
contact, maar van werkelijke invloed door de bevolking op besluitvorming in de 
respectievelijke hoofdsteden was geen sprake. Hoe meer verwijderd de gewone 
Afrikaan zich van de politiek bevond, hoe moeilijker het ook was een beroep te 
doen op de wet en hoe ontvankelijker het systeem dan ook was voor misbruik 
door corruptie en patronage.83 
 Wat betreft de oorzaken voor systematische corruptie lijkt het dus een 
combinatie te zijn van culturele bepaaldheid en institutionele zwakte. Door een 
cultuur van sociale afhankelijkheid worden zaken die in het Westen als corrupt 
betiteld zouden worden vaak zo niet gezien. Daarnaast zijn de instituties zo 
ingericht dat de kans gestraft te worden voor corruptie niet erg groot is. Dit alles 
afwegende maakt dat de keuze voor corruptie binnen die context niet onlogisch.84 
In zijn boek ‘Afrika, van de koude oorlog naar de 21e eeuw’ omschrijft Roel van 
der Veen (Afrikadeskundige) de omstandigheden waarbinnen corruptie voorkomt 
als volgt: ‘macht plus vrijheid van handelen minus het afleggen van 
rekenschap’.85 Ofwel, in landen waar de ruimte om corruptie te plegen groot is, 
hetzij door institutionele zwakte of culturele bepaaldheid of een combinatie van 
die twee, zonder dat represailles zeer waarschijnlijk zijn, daar kan corruptie op 
grote schaal plaatsvinden. Zeker als de beloning voor corrupt gedrag groot is, en 
dat is al snel het geval in zeer arme gebieden waar een steekpenning al snel een 
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verdubbeling van een weeksalaris kan zijn. Dit alles lijkt vooral op te gaan voor 
Afrika, alhoewel dit fenomeen zich ook op grote schaal in Azië openbaart.86  
 
 

2.2 Corruptie in de spotlights 
 
De aandacht voor corruptie in ontwikkelingslanden is niet van alle tijden. In de 
vorige alinea is al vastgesteld dat er over het algemeen pas sprake kan zijn van 
corruptie als er enige vorm is van regelgeving en instituties die de regelgeving 
kracht bij kunnen zetten. Om dus te spreken over ‘corruptie in het pre-historische 
tijdperk’ is niet erg realistisch. Maar men kan, met de kennis van nu, wel 
verdedigen dat er sprake was van corruptie in het Romeinse Rijk. Dit zou dan 
verklaard kunnen worden vanuit de notie dat macht nu eenmaal corrumpeert, of 
zoals de Britse historicus Lord Acton het in de negentiende eeuw omschreef: ‘all 
power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely’.87 Corruptie is 
een methode van afpersing voor eigengewin, en of dat nu gaat om gekozen te 
worden als president van Guatemala of senator in Rome maakt geen verschil. 
Toch heeft men het als het gaat om corruptie over het algemeen niet over 
corruptie in het oude Griekenland maar over naoorlogse corruptie. De reden 
hiervoor ligt in het karakter van de staten die na WOII ontstonden die, in 
tegenstelling tot de vooroorlogse staten, zich meer en meer lieten leiden door 
democratische principes, hoe rudimentair ook, waardoor door het principe van 
openheid corruptie meer aan het licht kwam.88 Waar corruptie niet aan het licht 
kwam, in de Sovjet-Unie van Stalin bijvoorbeeld, kwam dit ook doordat corruptie 
daar niet werd gezien als schadelijk maar juist als bewijs voor kracht van de 
bureaucratie. Volgens Trotsky was het dus juist een goed teken. Daarnaast kan 
een autoritair systeem alleen maar corrupt zijn, omdat de hele staat is ingericht 
ten behoeve van de machthebber. Corruptie is dan één van de peilers voor 
stabiliteit, en is in die zin geen probleem maar juist een kracht (al zal de 
bevolking daar anders over denken).  

Machiavelli doorzag de destructieve kracht van corruptie al en noemde het 
potentieel bestaansbedreigend voor de burger. Het gevaar lag volgens hem altijd 
op de loer, gezien de behoefte van de burger aan sterke leiders, en daarmee 
borduurde Machiavelli voort op de ideeën van Plato over het onderwerp.89 Om 
zijn stelling te onderbouwen wees Machiavelli op Caesar. Deze Romeinse heerser 
was volgens hem een zeer onbekwaam leider omdat hij de grondwet verwierp 
door zichzelf tot keizer uit te roepen. Volgens Machiavelli leidde dit corrupte 
gedrag uiteindelijk tot de ondergang van het Rijk. Nu was het niet zo dat Caesar 
dit alleen voor elkaar kreeg. De ruimte die hij nam door het negeren van de 
grondwet was al eerder gecreëerd, omdat in de nadagen van de Republiek de 
politieke cultuur, zeker op provinciaal niveau, al volledig corrupt was geworden 
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zoals blijkt uit de overleveringen van Cicero.90 
 Het moge dus duidelijk zijn dat het onderwerp corruptie ook in een ver 
verleden de nodige aandacht kreeg. Toch is die aandacht niet relevant in het 
kader van dit onderzoek, aangezien de corruptie van Stalin of Caesar weinig 
relatie heeft met corruptie in ontwikkelingslanden, afgezien van de 
achterliggende systematiek. Maar was er voor de corruptie in 
ontwikkelingslanden belangstelling? Was corruptie in Afrika, maar ook in Azië en 
Latijns-Amerika binnen de wetenschap en daarbuiten na WOII een item, zoals 
Cicero aandacht had voor de corruptie in Rome? Deze vraag is relevant omdat als 
onderzocht moet worden in hoeverre de Nederlandse politiek corruptie in 
ontwikkelingslanden als schadelijk fenomeen heeft gezien en ziet. Daarvoor moet 
duidelijk zijn vanaf welk moment corruptie überhaupt in de spotlight stond. 

Wat als eerst opvalt bij de bestudering van ontwikkelingslanden is dat over 
het algemeen deze landen ex-koloniën waren die na WOII in de regel een periode 
van autoritair bestuur door een dictator of junta doormaakten. In Afrika kan dit 
verklaard worden vanuit het gegeven dat de lokale Afrikaanse elite zich binnen 
het door de kolonisatoren ontworpen systeem moesten handhaven. Voor de 
lokale leiders was er geen economische basis, de economie werd immers beheerst 
door Europeanen. Bij de onafhankelijkheid was die basis er nog steeds niet, maar 
kwam er voor de elite wel een politieke basis. Hier klampte de elite zich aan vast 
uit angst voor interne bedreigingen (bijvoorbeeld voor vijandige clans). Hierdoor 
konden jonge onafhankelijke staten uitgroeien tot een persoonlijke 
verdedigingsorganisatie en de stap naar een systeem waarbij de staat gebruikt 
werd voor persoonlijk gewin was vervolgens klein. Uiteindelijk was het resultaat 
dan vaak dat leiders onmogelijk de macht op konden geven. Dit zou namelijk 
betekenen dat de leider zijn land zou moeten ontvluchten. Politiek leider en staat 
waren zeker in het Afrika van de jaren ’70, ’80 en ’90 dus tot elkaar veroordeeld. 
De politieke elite zag de staat als privé bezit en de eerlijke verdeling van de 
natuurlijke rijkdom (zoals olie) was dan ook geen prioriteit, evenals openheid en 
publieke verantwoording.91  

Eenzelfde soort ontwikkeling was ook zichtbaar in Latijns-Amerika en 
Azië. Hoewel de Latijns-Amerikaanse dekolonisatie al vroeg in de negentiende 
eeuw plaatshad, bleef in dit gebied de koloniale structuur volledig intact.92 Net als 
in Afrika bepaalde een kleine elite de koers van het land, en vaak waren 
strijdkrachten en staat onder de naam ‘junta’ één en dezelfde. Wat betreft Azië 
zijn er meer parallellen met Afrika, door de bijna gelijktijdige dekolonisatie. Ook 
in India werd het systeem zoals dat was opgericht door de Britten intact gelaten. 
Toch valt direct op dat de vergelijking tussen India en Afrikaanse landen ook 
mank gaat, omdat India zo goed en zo kwaad als het ging democratisch werd, 
terwijl dit voor de meeste Afrikaanse landen niet gold.  

Al tijdens de koloniale periode was er vanuit Europa zijdelings aandacht 
voor corruptie in de nu als ontwikkelingslanden bekend staande staten. Deze 
landen waren over het algemeen gekoloniseerd en doel van de Europese 
mogendheden was aan de koloniën te verdienen. Het probleem was echter dat in 
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de koloniën vaak helemaal geen staatstructuur bestond. Daardoor was het lastig 
een goed functionerend systeem te creëren waarmee winst gemaakt kon worden. 
De oplossing was het naar Europees economisch model inrichten van de lokale 
samenleving. En daarmee waren de koloniale mogendheden er mede de oorzaak 
van dat een corrupte structuur ontstond. Want het bestuur van de koloniën was 
erop gebaseerd dat vanuit een piramidestructuur de bevolking werd 
onderworpen, daarbij gebruikmakend van lokale inheemse machthebbers.  

Een bijeffect van deze opzet was dat er een op het eerste gezicht lokaal 
bestuurssysteem werd opgezet op basis van stamverhoudingen. Echter, zeker in 
Afrika was er voor de komst van de Europeanen vaak helemaal geen sprake van 
een bestuursysteem, zeker niet langs stammenlijnen. Als al gesproken kon 
worden van stammen, dan had het stamhoofd over het algemeen zeer beperkte 
macht. De duidelijke stammenopdeling van de lokale cultuur door de koloniale 
mogendheden was een vaak een creatie vanuit een economisch perspectief. 
Hiermee werd het immers mogelijk een getrapte relatie te ontwikkelen met alle 
delen van de bevolking. Via één aanspreekpunt, het zogenaamde stamhoofd, kon 
vanaf dat moment de hele samenleving worden benaderd.93  

Hiermee is echter niet gezegd dat het Westen als enige verantwoordelijk is 
voor de cultuur van corruptie in met name Afrika. Hoewel die cultuur meer 
geïnstitutionaliseerd werd, bestonden in Afrika ook voor de komst van de 
Europeanen al ‘patroon-cliëntverhoudingen’ waarmee de bevolking tegen elkaar 
kon worden uitgespeeld. Mede hierom kon via de benoemde stamhoofden 
dwangarbeid in Congo worden georganiseerd.94 Ook ver voor de kolonisatie 
bestond er al een patronage-systeem waarbinnen er geen universele regels waren 
die op de gehele bevolking van toepassing konden zijn. Het idee van ‘geven en 
nemen’ was de norm. Dit systeem was in evenwicht, het was onderdeel van de 
cultuur. Waar de Europeanen wel een grote invloed op hadden was dat door hun 
komst dit evenwicht werd verstoord door institutionalisering en 
schaalvergroting.95 Juist door de kolonisatie werd een systeem, dat voor lokale 
omstandigheden geschikt was, in een staatssysteem geïmplementeerd waardoor 
twee bestuurssystemen met elkaar vermengd raakten. Het eeuwenoude 
Afrikaanse systeem gaat uit van kleinschaligheid en kent geen duidelijk 
onderscheid tussen publiek en privé. Het Europese systeem gaat juist uit van 
universaliteit, scheiding der machten en een tegenmacht in de vorm van een 
onafhankelijk parlement. Vermeng deze twee, en er kan een systeem ontstaan 
waarbinnen de leider geen kleinschalige maar universele macht heeft terwijl 
tegelijkertijd door het patronage systeem, dat op kleine schaal geen systematische 
corruptie tot gevolg heeft, nu juist wel zorgt voor institutionele instabiliteit.96  

De conclusie dat systematische corruptie mede werd veroorzaakt door het 
systeem dat de Europeanen in Afrika hebben geïntroduceerd lijkt daarmee 
gerechtvaardigd. De Europese mogendheden wisten bovendien waar zij mee 
bezig waren, het werd immers bewust gecreëerd. Daarmee had Europa tijdens de 
kolonisatie al veel belangstelling voor corruptie en corruptie structuren. Men 

                                                 
93 Easterly, White man’s burden, 281. 
94 Ibidem 282. 
95 Van der Veen, Afrika, 425. 
96 Van der Veen, Afrika, 426. 



38 
 

maakte er immers graag gebruik van. Dit gold niet alleen voor Afrika maar ook 
voor Azië. Het door Nederland in Nederlands-Indië geïntroduceerde 
cultuurstelsel behoeft wat dat betreft geen verdere uitleg. 

De aandacht voor corrupte tendensen in ontwikkelingslanden is dus niet 
nieuw, maar in beginsel werd corruptie in de koloniën niet als probleem maar 
juist als kans beschouwd. Toch was men het er wel over eens was dat corruptie 
schadelijk was voor de economische en politieke ontwikkeling van het eigen land. 
In Groot-Brittannië was het halverwege de negentiende eeuw al ondenkbaar 
geworden dat overduidelijke corruptie niet zou worden veroordeeld en bestreden. 
Hetzelfde gold voor Pruisen en Frankrijk, waar de bureaucratie zodanig werd 
hervormd dat corruptie niet meer tot zou voorkomen.97 Maar niet in de  
koloniën, daar was corruptie een kans. Op deze gebieden waren andere  
normen van toepassing.  

Deze houding veranderde pas ver na de dekolonisatie. De Koude Oorlog is 
hier een verklaring voor. Door de strijd tegen het internationale communisme 
waren Westerse leiders niet geïnteresseerd in de mate van goed bestuur in de 
ontwikkelingslanden. Veel belangrijker was dat de landen in het pro-Westerse, 
anti-communistische blok bleven. Dat was ook één van de redenen dat het 
Westen autoritaire leiders en plegers van staatsgrepen bleef steunen en zij mede 
daarom soms decennia aan de macht konden blijven.98 Nu was het niet zo dat wat 
betreft Afrika de kans groot was dat dit continent binnen de Russische 
invloedssfeer zou komen te vallen. Het Westen stond zelfs toe dat sommige staten 
een op socialistische leest geschoeide economische planning maakten. Dit 
betekende niet dat het land daarmee ook tot het vijandige kamp behoorde.99 In 
Azië was de strijd tegen het communisme veel duidelijker. Daar steunden de 
Verenigde Staten zoals bekend tot het bittere einde de anti-communistische strijd 
van de Zuid-Vietnamezen. Dat zij daarbij niet letten op goed bestuur en corruptie 
is een understatement.  

Een ander aspect dat een kritische houding ten aanzien van corruptie in 
ontwikkelingslanden in de weg stond lag gelegen in het postkoloniale 
schuldcomplex. Na de dekolonisatie kwam de ontwikkelingshulp, zoals bleek uit 
hoofdstuk één, werkelijk op gang. Er werden grote projecten geïnitieerd die als 
doel hadden het leed in de arme landen te verminderen. Om die projecten ten 
uitvoer te brengen werden vele instellingen zoals het IMF en de Wereldbank 
opgericht. Het gevolg van dit alles was het ontstaan van een 
‘ontwikkelingseconomie’ die in de loop van decennia zou gaan uitgroeien tot een 
miljardenindustrie.100 Maar erg diepgaand waren de analyses ten aanzien van de 
Afrikaanse of Aziatische specifieke omstandigheden niet. De Amerikanen gingen 
bijvoorbeeld uit van een moderniseringtheorie die geen enkele rekening hield met 
lokale omstandigheden maar wel economische voorspoed voorspelde voor elk 
land dat volgens deze theorie te werk zou gaan.101 In de praktijk bleek hier weinig 
van waar te zijn maar desalniettemin werd er, niet gespeend van het nodige 
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idealisme, bilateraal werk van gemaakt door in te zetten op economische 
hervormingen.102 De wil om ‘goed te doen’ was groot en dat tegelijkertijd ook de 
koloniale schuld kon worden vereffend was een bijkomend voordeel.  

Afrika, maar zeker ook de ander ontwikkelingsgebieden konden aan het 
begin van de Koude Oorlog weinig verkeerd doen. Dit gold bijvoorbeeld voor 
Mobutu, de dictator van Zaïre (voormalig Belgisch-Congo), die in de jaren ’70 van 
de twintigste eeuw multimiljardair werd doordat hij met medeweten en hulp van 
Westerse regeringen de natuurlijke rijkdommen van zijn land verkocht aan 
Europese en Amerikaanse bedrijven. De Zaïrese bevolking zag van al deze 
rijkdom niets terug maar toch kon Mobutu blijven rekenen op wapenleveranties 
en andersoortige steun uit het Westen omdat hij strijd leverde tegen de 
communisten in Angola.103 Ook andere leiders, zoals Idi Amin van Uganda, 
konden door deze systematiek lang aan de macht blijven.  

Vanuit de Westerse politiek waren er dus weinig redenen om tijdens de 
Koude Oorlog vraagtekens te zetten bij de corruptie in ontwikkelingslanden. Van 
de eigen bevolking hoefde het niet, die had vaak medelijden en meende dat de 
koloniale schuld ingelost moest worden. En de politici zelf zagen het nut ervan 
ook niet echt in vanwege de strijd tegen het communisme. Was er dan geen 
aandacht voor corruptie vanuit wetenschappelijke hoek? Vooral in de jaren ’60 en 
’70 werd de houding ten aanzien van ontwikkelingslanden in de wetenschap 
gedomineerd door aanhangers van de ‘dependencia’ theorie en linkse 
wetenschappers die de marxistische leer aanhingen. De dependencia theorie is 
gebaseerd op het idee dat door de structuur van de wereld, waarin westerse 
landen de macht hebben, arme landen zich nooit kunnen ontwikkelen.104 
Corruptie was daarom binnen de wetenschap niet interessant als 
onderzoeksonderwerp. Ook marxistische wetenschappers hadden weinig oog 
voor corruptie omdat het geen integraal onderdeel vormde van de leer.105 

De conclusie is gerechtvaardigd dat vanaf de dekolonisatie tot de jaren ’80 
van de twintigste eeuw er weinig aandacht was voor corruptie in 
ontwikkelingslanden. Pas toen kwam er een beweging op gang die het falen van 
staten niet verklaarde vanuit algemene theorieën maar vanuit de specifiek lokale 
omstandigheden. De theorieën konden bijvoorbeeld niet verklaren waarom het 
sommige landen (Aziatische Tijgers) wel lukte de dependencia realiteit te 
doorbreken en zich te ontwikkelen. In de jaren ’80 begonnen onderzoekers het 
falen van Afrika te verklaren vanuit het falen van de staat. En daarmee werd een 
eerste stap gezet op weg naar werkelijke aandacht voor het probleem van 
corruptie in ontwikkelingslanden.106 

Deze tendens zette zich voort in de jaren ’90. Door het einde van de Koude 
Oorlog kwam er van met name de Verenigde Staten steeds meer aandacht voor 
internationale criminaliteit en het witwassen van geld. Corruptie kwam hierdoor 
aan de oppervlakte als een onderwerp dat serieus genomen diende te worden. Dit 
ging hand in hand met de mondialisering van de economie en het openstellen van 
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de grenzen. Daarnaast steeg de publieke verontwaardiging als het ging over 
corruptie.107 De wetenschap bleef hierbij niet achter. Vanaf de jaren ’90 werd er 
veel gepubliceerd over politieke en economische corruptie en kreeg corruptie in 
ontwikkelingslanden aandacht. Vooral het falen van de Afrikaanse staten stond in 
veel van deze onderzoeken centraal. Het excuus van de Koude Oorlog om falende 
staten en dictators te blijven steunen was niet langer voorhanden en dit bracht 
een hernieuwd inzicht met zich mee. Zo publiceerde de Britse historicus Basil 
Davidson in 1992 een boek waarin hij stelde dat de natiestaat voor Afrika een 
‘black man’s burden’ was omdat deze staatsvorm niet zou passen binnen de 
Afrikaanse cultuur.108 Ook binnen internationale organisaties kwam er meer oog 
voor corruptie in ontwikkelingslanden. Daarnaast werd niet toevallig in 1993 
Transparency International opgericht, een non-profit NGO met als doel het 
bestrijden en aankaarten van corruptie en beroemd en berucht om zijn jaarlijkse 
ranglijst van meest corrupte landen.109 De Wereldbank begon zich in deze tijd ook 
meer actief met het onderwerp te bemoeien, zoals bleek toen de toenmalige 
president Wolfensohn zich tegen corruptie uitspraak: ‘the Bank is ready to help 
tackle de need for greater transparency, accountability and institutional 
capacity in borrowing country members’.110 Hij maakte een directe toespeling op 
corruptie in ontwikkelingslanden en noemde corruptie een ‘cancer’.  

Toch leidde de aandacht niet direct tot wezenlijk ander beleid ten aanzien 
van ontwikkelingslanden. Corruptie kreeg aandacht, maar er was ook weerzin 
tegen het aanwijzen van ontwikkelingslanden als hoofdschuldigen voor dit 
fenomeen. Dit heeft mede te maken met de cultuur die binnen de 
hulpverleningswereld bestaat. De keerzijde van de bevlogenheid en de wil om de 
wereld te verbeteren is dat het beleid soms star is en dat nieuwe ideeën over 
ontwikkelingssamenwerking maar met moeite doordringen tot de praktijk. En de 
praktijk was lang gebaseerd op moreel besef en zondegevoel en proberen via 
grootse allesomvattende plannen het leed voor de armen te verzachten zonder 
hen zelf te vragen hoe zij geholpen wilden worden.111 Aan de andere kant waren er 
dan nog politici en hulpwerkers die niet zo zeer in grote plannen geloofden maar 
meer in een soort verlicht imperialisme en zo via militaire interventies de 
bevolking wilde bevrijden van het kwaad dat verdere ontwikkeling in de weg zou 
staan. Deze twee tradities in de hulpverlening waren diepgeworteld en een 
verandering teweeg brengen ging dus niet snel.112  

Het duurde daarom lang totdat corruptie als vraagstuk doordrong tot het 
denken over ontwikkelingssamenwerking. Hoewel er in de jaren ’90 al een eerste 
stap werd gezet, bleef het vooral bij woorden in dit decennium. De Wereldbank 
stelde wel rapporten op maar hier werd uiteindelijk weinig mee gedaan.113 Dat het 
probleem om directe maatregelen vroeg leek niet echt door te dringen tot de 
beleidsmakers. De hulp aan arme landen bleef op dezelfde manier georganiseerd 
en in die zin bleef corruptie in ontwikkelingslanden tot diep in de jaren ’90 
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zonder consequenties vanuit het Westen. 
 
 
2.3 De gevolgen van corruptie 

 
Nu duidelijk is wat corruptie is en vanaf welk moment het besef begon door te 
dringen dat het voor ontwikkelingslanden een schadelijk fenomeen is, is het goed 
om te onderzoeken op welke wijze corruptie schade aanricht. Mag corruptie 
gezien worden als een ‘kanker’ dat de ontwikkeling van arme landen in de weg zit 
of zou zonder corruptie die ontwikkeling net zo moeizaam zijn geweest? De meest 
voor de hand liggende manier om de schade die corruptie aanricht te bepalen is 
door  te onderzoeken hoeveel geld er mee gemoeid is. Dit is echter niet 
eenvoudig. Corruptie gebeurt meestal onopvallend en wordt het liefst geheim 
gehouden. Toch zijn er genoeg data voorhanden om een inschatting te maken van 
de financiële schade die door corruptie ontstaat. Zo hanteert de Wereldbank zelf 
onder groot voorbehoud het bedrag van één biljoen dollar dat jaarlijks in 
aanraking komt met corruptie. Let wel, dit bedrag is niet het bedrag dat verloren 
raakt of anderszins aan de economie wordt ontrokken, het gaat om geld dat op 
een of andere manier met corrupte praktijken, zoals omkoping, kan worden 
geassocieerd. De Wereldbank erkent in de berekening wel dat de foutmarge zeer 
groot is, zodat het bedrag ook zeshonderd miljard kan zijn of juist anderhalf 
biljoen.114 Een ander getal betreft dat van het witwassen van geld, waar volgens de 
Wereldbank anderhalf biljoen dollar in 2001 in omging, ofwel ongeveer 5% van ’s 
werelds bruto nationaal product.115 Deze bedragen zijn niet te bevatten qua 
grootte maar tegelijkertijd zijn ze ook nietszeggend. Want dat geld wordt 
witgewassen en dat er corruptie plaatsvindt, betekend niet direct dat de economie 
daar als geheel schade van ondervindt. Corruptie zou ook als een soort 
smeermiddel voor de economie kunnen werken. Het is volgens deze 
gedachtegang onmogelijk  om zonder corruptie handel te drijven in 
ontwikkelingslanden. Als dat het geval is, dan geldt dat corruptie het gevolg is van 
de zwakte van het bestaande systeem. Het probleem is echter dat er voldoende 
aanwijzingen zijn om te veronderstellen dat het juist andersom is, dat corruptie 
er juist voor zorgt dat instituties en systemen worden ondermijnd. De 
Wereldbank heeft deze relatie ook onderzocht door dieper in te gaan op de 
langetermijneffecten die corruptie zou kunnen veroorzaken zoals daling van het 
nationaal inkomen en levensverwachting. Immers, gaan die achteruit terwijl 
corruptie toeneemt, dan valt niet langer te verdedigen dat corruptie juist 
positieve elementen in zich draagt zoals het vergroten van de economische 
groei.116 Nu blijkt uit dit onderzoek dat dit laatste niet het geval is, aangezien in 
landen waar corruptie veel voorkomt minder geïnvesteerd wordt. Als zo’n land 
het corruptieniveau significant zou verlagen dan kan een half procent groei van 
het bruto nationaal product gerealiseerd worden, wat direct in tegenspraak is met 
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de eventuele positieve relatie tussen corruptie en economische groei.117 En 
hetzelfde gaat op voor de algehele gezondheid van een staat en zijn bevolking. Uit 
geen enkel onderzoek komt naar voren dat corruptie op welke manier dan ook op 
de langere termijn enige voordelen kan hebben. De democratie wordt 
ondermijnd, de machtsverdeling wordt onevenwichtig, de stabiliteit wordt 
bedreigt en er kunnen (gewapende) conflicten ontstaan tussen verschillende 
bevolkingsgroepen. Ook wordt het economisch proces gehinderd doordat er meer 
moet worden betaald voor zaken als in- en uitvoer van goederen vanwege 
omkoping. Daarnaast worden bedrijven niet gewaardeerd op basis van prestaties 
maar op basis van connecties met het regime, zodat inefficiënte bedrijven blijven 
bestaan. Ook het milieu en de veiligheid van publieke voorzieningen hebben te 
leiden onder corruptie.118 Het is dan ook niet zonder reden dat de Wereldbank 
corruptie omschrijft als een grote rem op economische en  
sociale ontwikkeling.119 
 Hoe ziet dit er dan in de praktijk uit? Een veelgebruikte manier om de 
schade van corruptie te peilen is door de te kijken naar de concurrentiepositie van 
een land. Die positie hangt nauw samen met de mate van goed bestuur, ofwel of 
een land goede wetten heeft, deze ook naleeft, of goederen voldoende door de wet 
worden beschermd en of handel relatief eenvoudig kan plaatsvinden zonder 
vertragingen door ingewikkelde regelgeving of corruptie. Uit het onderzoek van 
de Wereldbank blijkt dat bedrijven in de geïndustrialiseerde wereld veel 
problemen ondervinden door trage bureaucratie, maar dat in het geval van 
ontwikkelingslanden het probleem ligt bij corruptie en de instabiliteit van de 
staat. Deze laatste twee factoren zorgen voor een significante daling wat betreft 
de concurrentiepositie. De relatie tussen goed bestuur en economische 
onderontwikkeling is daarmee voor een belangrijk deel aangetoond. Immers, 
door anti-corruptiebeleid en het stabiliseren van de interne situatie kan een land 
op de corruptieschaal stijgen naar een betere positie. De correlatie tussen beide 
componenten is zelfs 0,9 zoals blijkt uit de volgende grafiek: 
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Bronnen: GCI is gebaseerd op 2005 data van het ‘World Economic Forum’;  
‘control of corruption’ zijn 2004 cijfers, van Kaufmann et al. 2005.120 

 
Een direct gevolg van een slechte concurrentiepositie is een lager nationaal 
inkomen doordat buitenlandse investeringen uitblijven of worden verminderd. 
Hierdoor ontstaat er een duidelijk verband tussen corruptie en de hoogte van het 
nationaal inkomen van een land: hoe corrupter een land, hoe lager  
het nationaal inkomen.121 Corruptie is daarmee geen smeermiddel voor de 
economie maar veroorzaakt juist armoede. 
 Sociale negatieve gevolgen van corruptie zijn ook kwantitatief vastgesteld. 
Zuigelingensterfte komt in corrupte landen meer voor dan in minder corrupte 
landen. In de volgende tabel is dit verband zichtbaar. Wat verder opvalt is dat de 
zuigelingensterfte in Afrikaanse landen het grootst is. Nu zou de kritiek op deze 
methode van kwantitatieve vaststelling kunnen zijn dat er niet een direct verband 
tussen corruptie en zuigelingensterfte wordt aangetoond, maar eerder een 
verband tussen armoede en zuigelingensterfte. Deze kritiek is niet terecht. 
Natuurlijk zal er meer zuigelingensterfte zijn in arme landen, maar die armoede 
heeft een reden, naast de geografische omstandigheden die een land kunnen 
teisteren zoals droogte of andere natuurlijke oorzaken. En die reden is slecht 
bestuur. Zouden de landen met veel zuigelingensterfte significant beter bestuurd 
worden dan betekent dit een verbeterde medische infrastructuur die er weer toe 
leidt dat er minder zuigelingensterfte zal plaatshebben. 
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Bronnen: UNDP ‘development indicators’ (2000);  
Transparency International’s ‘Corruption Perception Index’ (2000)122 

 
Slecht bestuur leidt tot armoede maar armoede op zichzelf veroorzaakt geen 
slecht bestuur. Dat is de conclusie van de meeste onderzoeken.123 En dat 
corruptiebestrijding aan de basis staat van de verbetering van goed  
bestuur staat ook vast.    
 De effecten zijn duidelijk en de economische schade is groot als de 
bedragen die gepaard gaan met corruptie in ogenschouw worden genomen. Die 
bedragen gaan echter over de corruptie wereldwijd. Voor dit onderzoek is van 
belang te bepalen hoe groot de schade is voor ontwikkelingslanden. De meest 
voor de hand liggende methode om dit te doen is de ranglijst van Transparency 
International te bestuderen (kritiek op de door Transparency International 
gebruikte methode zal in hoofdstuk vier aan bod komen). Uit de ranglijst komt 
het beeld naar voren dat hoewel corruptie wereldwijd is, het veel meer voorkomt 
in ontwikkelingslanden. De ‘corruption perception index’ van 2007 laat zien dat 
er in de top 100 van meest corrupte landen enkel ontwikkelingslanden staan, 
afgezien van Rusland, Oekraïne en nog een klein aantal andere rijkere 
(olie)staten als Syrië en Saoedi-Arabië.124 Er mag dan ook geconcludeerd worden 
dat corruptie een grotere impact heeft op ontwikkelingslanden dan op de rijke 
‘westerse’ landen. Binnen de groep van ontwikkelinglanden is er geen duidelijk 
verschil wat betreft de continenten. De top 100 bestaat uit zowel landen uit Afrika 
als Azië en Zuid- en Midden-Amerika.  
 De grotere impact wordt nog eens versterkt door de niet-economische 
effecten van corruptie. Echt eenduidige cijfers zijn uiteraard niet te geven over de 
specifieke economische schade voor ontwikkelingslanden, maar het effect op de 
institutionele stabiliteit is duidelijk. Die wordt ondermijnd. In Europa is die 
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stabiliteit veel groter, gezien de lange democratische traditie in de meeste (West-) 
Europese landen. Ontwikkelingslanden hebben in de regel niet het vermogen om 
goed om te gaan met grove systematische schendingen van de wet, zeker als die 
plaatsvinden op het hoogste niveau. De schade is vervolgens het grootst voor de 
armen die zich niet kunnen beschermen tegen willekeur en niet de medische hulp 
kunnen kopen zoals de rijken dat kunnen. Wat in het groot het geval is, dat 
corruptie de grootste schade oplevert voor de armste landen, is ook in het klein 
het geval. Binnen een land zullen het de armen zijn die de grootste schade 
ondervinden door corruptie.125 Dit fenomeen wordt pas echt duidelijk als 
bijvoorbeeld wordt gekeken naar Zambia, dat de afgelopen decennia veel hulp 
ontving. Ondanks die hulp daalde het gemiddelde inkomen per hoofd van de 
bevolking tussen 1964 en 2000 van 540 naar 300 dollar per jaar. De reden 
hiervoor is voor het grootste deel te wijten aan slecht bestuur en verkeerde 
prioriteiten bij donoren. Het leidt geen twijfel dat als Zambia het toonbeeld van 
goed bestuur en rust was geweest dat land er nu heel anders had voorgestaan. En 
ditzelfde gaat op heel Afrika dat na de onafhankelijkheid ondertussen net zoveel 
financiële steun heeft ontvangen als zes Marshallplannen bij elkaar. Dit geld is 
niet bij de armen terecht gekomen, maar voor het grootste deel bij de rijken. De 
elite van het continent heeft gigantische bedragen op Zwitsrese bankrekeningen 
staan. Voor sub-Sahara Afrika geldt dat er waarschijnlijk een bedrag dat 
anderhalf keer zo groot is als de schuld van het gebied is weggesluisd.126 De 
schade door corruptie is dus enorm, en de grootste klappen vallen bij de 
allerarmsten. Corruptie is ondermijnend voor de staat, voor de sociale 
verhoudingen en voor de ontwikkeling op de lange termijn.  
 

 
2.4 De relatie tussen hulp en corruptie 
 
Dat de schade die corruptie aanricht in ontwikkelingslanden waar Nederland een 
ontwikkelingshulprelatie mee heeft zeer groot is staat vast. Voor Nederland is het 
daarnaast van belang te weten of het geven van hulp eventueel 
corruptiebevorderend kan werken. Mocht het zo zijn dat Nederland een directe 
invloed heeft op de groei of afname van corruptie door het geven van hulp, dan 
zal de politieke reactie hierop waarschijnlijk meer uitgesproken zijn dan in het 
geval van een indirecte relatie. Dan is het immers niet enkel een gegeven dat 
vanaf een afstand kan worden beschouwd en bestreden maar iets waar Nederland 
een directe relatie mee heeft en in het meest extreme geval misschien zelfs  
direct aan bijdraagt.  
 Om de relatie tussen corruptie en ontwikkelingshulp te onderzoeken kan 
een aantal onderzoeken worden geraadpleegd. Deze zijn in de regel echter wel 
van zeer recente datum, aangezien het onderwerp pas het laatste decennium op 
aandacht vanuit wetenschappelijke hoek kon rekenen, zoals al eerder in dit 
hoofdstuk is vastgesteld. En zeker de relatie tussen hulp en corruptie is nog maar 
kort aan onderzoek blootgesteld. Toch valt er genoeg te zeggen over deze relatie. 

                                                 
125 http://go.worldbank.org/K6AEEPROC0. 
126 Werlin, ‘Corruption and foreign aid in Africa’, Orbis : a quarterly journal of world affairs, 518. 
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Wat als eerste opvalt is dat als men het heeft over hulp en corruptie, het type hulp 
zeer bepalend is. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen 
algemene begrotingssteun, sectorale steun of projecthulp. Ofwel, het is zeer 
bepalend in hoeverre lokale personen en instellingen toegang hebben tot de hulp 
en invloed kunnen uitoefenen op de koers die gekozen wordt. Dit wordt expliciet 
benadrukt in het rapport ‘Corruption and aid modalities’, dat op deze 
problematiek ingaat.127 Dit onderzoek uit 2008 is verricht door het ‘Anti-
Corruption Resource Centre’, een organisatie die is opgericht na initiatief van 
met name Buitenlandse Zaken om een beter inzicht te krijgen  
in corruptievraagstukken.128 
 De kernvraag die in het onderzoek van het Anti-Corruption Resource 
Centre wordt beantwoord gaat uit van de veronderstelling dat mocht het zo zijn 
dat corruptie door de donor wordt versterkt dit komt doordat die in zijn beleid 
hiertoe op een of andere wijze aan bijdraagt. Dit kan zijn door een actief beleid of 
juist het ontbreken daarvan. Dat dit onderzoek werd verricht heeft te maken met 
de nieuwe soorten van steun die de laatste jaren aan populariteit hebben 
gewonnen, zoals de algemene begrotingssteun. Vooral dit type van steun lijkt op 
het eerste gezicht gevoelig voor corruptie te zijn aangezien het ontvangende land 
voor een belangrijk deel zelf mag bepalen hoe het geld wordt besteed. Maar leidt 
dit dan ook tot corruptie? Hier zijn verschillende onderzoeken naar gedaan, en de 
conclusies lopen uiteen. Een onderzoek uit 2001 ziet een positieve relatie tussen 
hulp en corruptie, terwijl een ander onderzoek uit 2003 juist geen verband 
waarneemt. Weer een ander onderzoek ziet bij hulp een afnemende corruptie op 
laag niveau, maar toename van corruptie op hoger (regering)niveau. Ondanks 
deze wetenschappelijke onenigheid is men het er wel over eens dat in sommige 
gevallen hulp, in welke vorm dan ook, heeft geleid tot corruptie. Maar dit mag 
niet tot de algemene conclusie leiden dat hulp in het algemeen leidt tot een 
stijging van de corruptie, aldus het rapport.129 Toch gebeurd dit wel als landen 
worden opgesplitst aan de hand van bepaalde karakteristieken. Zo groeit de 
corruptie als hulp wordt verleend aan landen met sterke binnenlandse etnische 
tegenstellingen. Maar de corruptie daalt juist weer als de hulp terechtkomt bij 
landen met minder interne conflicten. Het gemiddelde blijft in dit  
geval dus hetzelfde.130 
 Wat de bovengenoemde onderzoeken gemeen hebben is dat wordt gekeken 
naar het hulpontvangende land zonder dat gekeken wordt naar de rol van de 
donor. Toch is dit van groot belang. Zeker tijdens de Koude Oorlog vonden 
donoren het veel meer van belang binnen welk kamp een land zich bevond dan 
dat het zich aan de regels hield. Deze praktijk is na de val van de Muur niet 
verdwenen. Ook in 2004 ontvingen corrupte regimes op grote schaal 
hulpgelden.131 Ondanks de belofte van donoren verminderde deze geldstroom 
niet. En als donoren corrupte regimes blijven steunen dan groeit de mogelijkheid 

                                                 
127 Verena Fritz en Ivar Kolstad, ‘Corruption and aid modalities’, U4 anti-corruption resource centre 
(Noorwegen no.4 2008) 7. 
128 http://www.u4.no/about/main.cfm.  
129 Fritz en Kolstad, ‘Corrutption and aid modalities’, U4 anti-corruption resource centre,  8. 
130 Ibidem 8. 
131 Carl Jan Willem Schudel, ‘Corruption and bilateral aid: a dyadic approach’, Journal of Conflict Resolution 
(no. 52 2008) 507-526 aldaar 508. 
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op een positieve relatie tussen hulp en corruptie aangezien er dan voor het 
ontvangende land geen sancties lijken te bestaan waardoor de noodzaak tot 
verandering ook minder duidelijk is. Maar welke landen steunen via hun 
bilaterale hulpprogramma’s corrupte regimes? In de regel zijn dit vaak de meer 
corrupte donoren. Een voorbeeld is Japan. Dit land deed niets ten aanzien van 
Niger of Guyana toen deze landen in de jaren ’90 meer en meer corrupt werden. 
De geldstroom naar deze landen bleef vanuit Japan ongewijzigd. Nederland 
daarentegen verminderde de steun aan deze landen.132 Toch zegt dit gegeven niet 
heel veel als de hoogte van de bilaterale steun in ogenschouw wordt genomen. 
Het blijkt namelijk ook dat de minst corrupte donorlanden ook veruit de meeste 
steun geven, zoals Nederland en de Scandinavische landen. Een gevolg hiervan is 
dat bij elkaar opgeteld de minst corrupte donoren uiteindelijk toch veel geld 
besteden aan corrupte landen omdat het totale budget waar zij mee werken nu 
eenmaal groter is dan de budgetten van meer corrupte donoren als Japan en 
Italië.133 Zo bezien is er geen praktisch verband tussen hulp en corruptie waar het 
gaat om de herkomst van de hulp. Minder corrupte landen zijn minder snel 
bereid om corrupte landen te steunen, maar dit effect wordt weer teniet gedaan 
door corruptere donoren. De Verenigde Staten mogen in dit geval in de laatste 
categorie worden ingedeeld, maar of dit ligt aan het corruptieniveau in de 
Verenigde Staten lijkt twijfelachtig. Het geopolitieke aspect lijkt een logischer 
verklaring voor het gegeven dat Washington in vergelijking met Scandinavische 
landen veel geld uitgeeft aan corrupte landen. Sterker nog, de Verenigde Staten 
geven relatief het meeste geld uit aan landen in deze categorie (maar nogmaals, 
Pakistan is een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen het terrorisme en is 
daarnaast ook zeer corrupt).134 
 Het beeld dat uit de onderzoeken naar voren komt is dat hulp in specifieke 
gevallen corruptie bevordert maar dat dit niet altijd opgaat en dat over het 
algemeen hulp niet corruptiebevorderend werkt. Dat betekent dan ook dat hulp 
corruptie niet verminderd, dus dat hulp niet een intrinsiek middel is tegen 
corruptie. Integendeel zelfs, alleen als een donor actief anti-corruptiebeleid voert 
(wat in de regel door de minst corrupte donorlanden wordt gedaan) kan er in de 
praktijk eventueel sprake zijn van een afname van corruptie, hoewel dit niet 
gegarandeerd is. Zodra een actief anti-corruptiebeleid ontbreekt lijkt hulp 
corruptiebevorderend te kunnen werken, zeker als het gaat om corruptie op 
hogere niveaus. Dit fenomeen kwam haarscherp aan het licht in het geval van 
Uganda dat ondanks de corruptie door donoren gesteund bleef worden aan het 
begin van deze eeuw. De Ugandese leiders werden niet op hun gedrag 
aangesproken en het gevolg was dat de situatie alleen maar verslechterde.135 Hulp 
en corruptie zijn dus sterk met elkaar verbonden en mogen niet als twee 
afzonderlijke zaken worden beschouwd want dat kan leiden tot een 
verslechterende corruptiesituatie. 
 Op welke wijze werkt hulp dan corruptiebevorderend? Een van de 
verklaringen is gelegen in het zogenaamde ‘vloek van de grondstoffen’. Dit is het 

                                                 
132 Schudel‘Corruption and bilateral aid: a dyadic approach’, Journal of Conflict Resolution, 518. 
133 Ibidem 519. 
134 Fritz en Kolstad, ‘Corrutption and aid modalities’, U4 anti-corruption resource centre, 8. 
135 Ibidem 8. 
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verschijnsel dat optreed wanneer een land voor zijn economische groei sterk 
afhankelijk is van één grondstof. Dat komt vaak aan het licht bij olierijke landen. 
Uit verschillende onderzoeken bleek een direct verband tussen de afhankelijkheid 
van olie en de afname van het democratisch gehalte van zo’n land. Voorbeelden 
zijn Venezuela en Rusland, waar een duidelijke afname van goed bestuur en 
institutionele ontwikkeling zichtbaar werden naarmate de afhankelijk van de olie-
export steeg. Dit terwijl een land juist sterk gebaat is bij institutionele 
ontwikkeling. Economische groei is hier voor een belangrijk deel van 
afhankelijk.136 Dat grote natuurlijke rijkdom corruptie in de hand kan werken 
komt door het gratis karakter van deze rijkdom. Leiders kunnen hun volk steeds 
zonder problemen cadeautjes geven in de vorm van bijvoorbeeld hogere 
pensioenen zonder dat dit veel moeite kost (er zijn geen hogere belastingen 
nodig). Dat de politieke elite zichzelf vervolgens verrijkt wordt dan makkelijker 
voor lief genomen. Kijken we nu naar hulpgelden als percentage van de 
staatsinkomsten, dan is er een overeenkomst met olie-inkomsten. Voor Burkina 
Faso geldt bijvoorbeeld dat hulpinkomsten tweederde van het overheidsbudget 
besloegen in de periode 1985-1989 en dat 8% van het bruto nationaal product in 
deze periode door hulp tot stand kwam. Andere, meestal Afrikaanse landen, 
hebben eenzelfde patroon van donorafhankelijkheid. Tussen 1960 en 1999 werd 
het overheidsbudget van Mauritanië voor 37% betaald door donoren en was het 
aandeel van de hulp in het bruto nationaal product 12%.137 Dit soort cijfers zijn 
vergelijkbaar met die van menig olie-exporterend land. De gevolgen voor het 
democratisch gehalte van deze landen laat zich dan ook raden. Ook voor sterk van 
hulp afhankelijke landen geldt dat ‘gratis geld’ een destabiliserend effect heeft. 
Het meest zichtbaar wordt dit als voor de periode 1960-1999 wordt gekeken naar 
het democratisch gehalte van staten als zij gemiddeld voor hun bruto nationaal 
product voor 1.9% afhankelijk waren van hulp. In diezelfde periode ging het 
democratisch gehalte dan van een gemiddeld democratisch niveau naar een totale 
afwezigheid van democratie.138 En in die zin heeft hulp voor bepaalde landen een 
negatief effect op het corruptieniveau in een land, aangezien minder 
democratische staten in de regel ook meer corrupt zijn.  
 Tegen deze redenering valt natuurlijk in te brengen dat landen niet voor 
niets hulp ontvangen, ze zijn immers minder ontwikkeld, zowel qua economie als 
qua democratie. Dus is het logisch dat landen die geld ontvangen ook meer 
ontvankelijk zijn voor conflicten die weer een negatieve invloed hebben op het 
democratisch gehalte. Maar ook dan geldt weer dat grote afhankelijkheid van 
hulp op zijn best de democratie niet verslechtert, en dus niet verbetert. Dit valt te 
verklaren uit de overeenkomsten die grondstoffen-afhankelijkheid en hulpgeld-
afhankelijkheid hebben. Beiden zorgen ervoor dat corrupte politici niet de tering 
naar de nering hoeven te zetten. Dit behelst vaak onpopulaire maatregelen, zoals 
belastingheffingen. Het land werkelijk besturen blijft uit, de machtsbasis wordt 
niet aangetast en de leider blijft zitten waar hij zit. Het is het soort mechanisme 
dat ook tijdens de Amerikaanse Revolutie naar voren kwam: ‘no taxation without 

                                                 
136 Simeon Djankov (The World Bank and CEPR), Jose G. Montalvo (Universitat Pompeu Fabra and IVIE) en 
Marta Reynal-Querol (The World Bank), The curse of aid (z.p. april 2005) 2. 
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138 Ibidem 3. 
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representation’. Zolang een leider niet teveel vraagt  
van zijn bevolking (belastingen), zal die bevolking niet teveel eisen stellen  
aan het leiderschap.139 
 Nu is het zo dat het begrip ‘hulp’ zeer breed is. Niet elk type hulp is even 
ontvankelijk voor corruptie. De vooral de laatste jaren populair geworden 
budgetsteun lijkt theoretisch het meest kwetsbaar voor corruptie. Dit komt 
doordat de ontvangende landen een veel grotere rol hebben in de verdeling van 
het geld in vergelijking met projectsteun. En dit zou dus tot gevolg kunnen 
hebben dat de hulpgelden in de corrupte circuits terecht komen. Dat wordt 
zichtbaar doordat er meer geld naar defensie gaat ten koste van onderwijs en 
doordat er wel nieuwe wegen worden aangelegd maar er vervolgens weer minder 
geld wordt uitgegeven aan onderhoud van die wegen (blijkbaar valt er meer geld 
weg te sluizen bij de aanleg van nieuwe wegen dan bij het onderhoud ervan). Uit 
onderzoek is gebleken dat hoe corrupter een land is, hoe vaker dit patroon valt 
waar te nemen.140 In de praktijk is budgetsteun niet altijd ontvankelijker voor 
corruptie. Het ligt eraan hoe het ontvangende land ervoor staat. Is het land zeer 
corrupt en sterk afhankelijk van hulp, dan zou het beter zijn om voor andere 
vormen van steun te kiezen aangezien budgetsteun in dat geval een 
corrumperend effect op het lokale bestuur kan hebben. Dit komt doordat een 
corrupt regime niet goed in staat is de geldstroom te verwerken en dit op een 
inzichtelijke wijze te doen. Hierdoor kan de donor moeilijk toezicht houden op 
waar het geld naartoe gaat. Door dit gebrek aan transparantie kan dan beter 
worden gekozen voor projecthulp. Budgetsteun kan helpen bij het terugdringen 
van de (transactie)kosten die komen kijken bij het geven van steun, maar dit type 
steun leidt er zeker niet automatisch toe dat een land minder corrupt gaat 
opereren. Dit hangt nauw samen met de institutionele capaciteiten en de 
binnenlandse controle mechanismen, die niet zomaar ontstaan door het geven 
van budgetsteun; daar is meer voor nodig. Het argument dat veel donoren 
gebruiken om budgetsteun te geven, namelijk dat daardoor de lokale overheid 
wordt gedwongen om meer transparant en minder corrupt te opereren, wordt 
niet ondersteund door feiten.141 Wat dit betekent voor Nederland zal in hoofdstuk 
vier aan bod komen, maar duidelijk is al dat ook budgetsteun een positieve relatie 
tot corruptie kan hebben als het ontvangende land zeer corrupt is.  
 Wat betreft projecthulp geldt eigenlijk hetzelfde. Ook dan is de regel dat 
als het project in een zeer corrupt land ten uitvoer wordt gebracht de kans op 
corruptie groot is. De lijst van projecten waarbij er onregelmatigheden aan het 
licht kwamen is eindeloos. Vele hulporganisaties en regeringen hebben dit in de 
praktijk meegemaakt. Een opvallende instantie wat dit betreft is de Wereldbank. 
Deze organisatie voert jaarlijks duizenden projecten in ontwikkelingslanden uit. 
Eind jaren ‘90 kwam aan het licht dat bij veel van deze projecten corruptie een 
onderdeel was, en dat ook Wereldbankpersoneel hierbij was betrokken. De 
verontwaardiging was groot en de Bank zette een intern onderzoeks- en 
preventiesysteem op om deze uitwassen tegen te gaan.142 Toch heeft dit tot nu toe 
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niet het gewenste effect gehad. Uit een onderzoek uit 2005 blijkt namelijk dat 
steekpenningen veel voorkomen en dat dit door de Bank niet voortijdig herkent 
wordt vanwege de gebrekkige interne supervisie. De organisatie die moet 
onderzoeken of bepaalde projecten corrupt zijn is hiervoor onvoldoende uitgerust 
zodat maar een klein aantal projecten werkelijk wordt onderzocht op dit soort 
praktijken. Een belangrijke oorzaak hiervoor is gelegen in de kosten. Een project 
op microniveau onderzoeken op corruptie is duur. En corruptie vindt bij 
projecthulp niet alleen plaats op de hogere niveaus. Juist de kleine corruptie, het 
omkopen van politieagenten, de afdracht van ‘beschermingsgeld’ aan lokale 
bendes raakt de maatschappij diep, en zorgt ervoor dat corruptie een 
geïnstitutionaliseerd karakter krijgt.143 Daarom is het belangrijk voor 
hulporganisaties hier niet deel aan te nemen omdat alleen door corruptie op 
zowel micro- als macroniveau aan te pakken de geïnstitutionaliseerde corruptie 
bestreden kan worden. Kijken hulporganisaties en landen bij zowel project- als 
andere soorten van hulp de andere kant op, dan doen zij uiteindelijk soms mee 
aan corruptie. Omdat in specifieke gevallen op bepaalde locaties hulpgeld de 
motor is van de lokale economie kan het zelfs zo zijn dat organisaties de 
aanstichter zijn van corruptie. Immers, daar waar geld beschikbaar is en er geen 
cultuur aanwezig is die corruptie ziet als iets dat fundamenteel fout, daar is 
corruptie zeker niet uit te sluiten. Daarvoor maakt het niet uit of het nu gaat om 
projecthulp of budgetsteun. Dit kan per land verschillen. In de regel lijkt het zo te 
zijn dat hoe corrupter een land is, hoe raadzamer het is te kiezen voor 
projecthulp.144 De vraag is of Nederland wat dat betreft de juiste keuzes maakt. 
 Dat corruptie en ontwikkelingshulp in hoge mate met elkaar verbonden 
zijn staat vast. Het zou natuurlijk mooi zijn om dit ook in cijfers uit te drukken, 
ofwel hoe hoog is het bedrag dat door toedoen van ontwikkelingshulp in 
aanraking komt met corruptie. Dit valt echter niet te onderzoeken. De meeste 
cijfers zijn zeer vaag en onnauwkeurig. In het onderzoek naar de Wereldbank uit 
2005 wordt een cijfer van tussen de 10% en 15% gegeven wat betreft het bedrag 
dat door de Bank wordt uitgegeven aan steekpenningen waar het gaat om 
contacten met lokale overheden.145 Dat het dus om grote bedragen gaat lijkt vast 
te staan maar een meer precieze benadering is moeilijk te geven, en de cijfers die 
eerder in dit hoofdstuk zijn gebruikt lijken de meest accurate. 
 De destructieve kracht van corruptie staat vast. Het zorgt voor een rem op 
de economische ontwikkeling, treft vooral de armen, werkt destabiliserend en 
zorgt voor een algemene rem op de ontwikkeling van een land of gebied. Dat 
corruptie ook externe actoren als ministeries van Buitenlandse Zaken beïnvloedt 
en dat zij niet immuun zijn voor dit fenomeen is een gegeven. Hoe daar dan mee 
wordt omgegaan door Nederland is een volgende vraag. 
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De ontstaansgeschiedenis van het 
Nederlandse anti-corruptiebeleid: 
een moeizaam proces 
 
 
Het Nederlandse anti-corruptiebeleid is er niet van de ene op de andere dag 
gekomen. Het is een politiek proces geweest dat ertoe leidde dat corruptie 
aandacht begon te krijgen. Om te onderzoeken of Nederland werkelijk het 
corruptieprobleem onderkent en het serieus wil bestrijden is het daarom van 
belang te bepalen vanaf welk moment dit gebeurde. Daarnaast is het van belang 
de internationale context nader te onderzoeken. Dit omdat Nederland niet alleen 
opereert waar het gaat om ontwikkelingshulp maar sinds het ontstaan van de 
hulp in de jaren ’50 altijd heeft samengewerkt met andere landen en zich altijd 
verbonden heeft aan doelstellingen van internationale non-gouvermentele 
organisaties. Daarom zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op de 
voorgeschiedenis van anti-corruptiebeleid, de internationale ontwikkelingen en 
belangrijke doorbraakmomenten in de strijd tegen corruptie in 
ontwikkelingslanden. Daarnaast zal specifiek naar de Nederlandse opstelling 
worden gekeken. Dan gaat het niet zozeer om het praktisch beleid, waarover het 
in hoofdstuk vier zal gaan, maar meer om de toon, het discours waarbinnen 
Nederland opereerde de afgelopen decennia aangaande de corruptiebestrijding. 
In het hoofdstuk zullen de begrippen corruptiebestrijding en goed bestuur vaak 
door elkaar lopen omdat het ministerie het corruptievraagstuk vaak onder de 
algemene noemer van goed bestuursproblemen plaatst. Pas de laatste jaren lijkt 
hier meer onderscheid in te worden aangebracht.  
 
 
3.1 De anti-corruptietraditie 
 
Bestaat er zoiets als een anti-corruptietraditie? Is er binnen de Nederlandse 
politieke traditie altijd al met speciale belangstelling gekeken naar de gevolgen 
van corruptie en de Nederlandse rol hierin? Het antwoord op deze vraag lijkt te 
zijn dat corruptie pas relatief kort geleden in de belangstelling kwam te staan. Het 
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bevorderen van goed bestuur, waaronder corruptiebestrijding in de regel valt, 
bestaat al wel langer, maar richtte zich niet specifiek op corruptie. Goed bestuur 
heeft naast corruptie namelijk ook betrekking op mensenrechten, integriteit van 
het overheidsapparaat, het democratisch proces en de rechtsstaat.146 Zoals al naar 
voren kwam in het eerste hoofdstuk had Nederland tijdens de beginjaren van de 
ontwikkelingshulp niet zozeer oog voor de werkelijke situatie in de minder 
ontwikkelde landen maar was de politiek van die jaren meer geïnteresseerd in de 
continuering van de status van Europese grootmacht. De hulp ging uit van de 
eigen behoeftes, de stimulering van het eigen bedrijfsleven en was daarom niet 
gericht op het werkelijk verbeteren van de levenssituatie van de allerarmsten. Nu 
stond Nederland hierin niet alleen. De erfenis van de Tweede Wereldoorlog 
bepaalde het discours waarbinnen ontwikkelingshulpbeleid werd opgesteld. Dit is 
alleen al te zien aan de toonzetting van de Wereldbank. Daar waar deze 
organisatie tegenwoordig bekent staat als uitgesproken bestrijder van corruptie, 
daar werd over dit onderwerp in de jaren na de oorlog nog niet gesproken. In het 
charter van de Wereldbank uit 1945 wordt deze houding in artikel één al direct 
duidelijk als wordt gesproken over de doelen van de Wereldbank: “The purposes 
of the Bank are (i) to assist in de reconstruction and development of territories 
of members by facilitating the investment of capital for productive purposes, 
including the restoration of economies destroyed or disrupted by war, the 
reconsversion of productive facilities to peacetime needs and the encouragement 
of the development of productive facilities and recourses in less developed 
countries.”147 De prioriteit die de Bank, en daarmee ook de wereld zich stelde 
stond in de eerste plaats dus in het  
teken van wederopbouw.  
 Ontwikkelingshulp werd door de Tweede Wereldoorlog en de daaruit 
ontstane Koude Oorlog sterk bepaald. Een gevolg hiervan was een desinteresse in 
goed bestuur en corruptie, zowel in Nederland als daarbuiten. De hulp 
concentreerde zich op zogenaamde ‘inhaalmanoeuvres’, door sterk gericht te zijn 
op infrastructuur en industrie. Meer sociale hulp, zoals corruptiebestrijding, 
kwam tot de jaren ’70 nauwelijks voor. De centrale filosofie die het paradigma 
van de hulp bepaalde was de moderniseringstheorie, dat uitging van universele 
aannames en dat een bewezen methode overal op de wereld toepasbaar was.148 
Daarnaast werd de wereld gedomineerd door de ‘Eerste-Tweede Wereld’ 
tegenstelling. Ondanks dat Nederland zichzelf zeer nadrukkelijk verbond aan de 
Eerste Wereld, en dus brak met de neutraliteitstraditie van voor de Tweede 
Wereldoorlog, bleek uit de geformuleerde hulpdoelstellingen niet dat er sterk 
morele verplichtingen verbonden waren aan de verbintenis met de Eerste 
Wereld. In 1950 werden namelijk door de ‘Werkcommissie Inzake Technische 
Hulp aan Laagontwikkelde Landen’ (de eerste door Nederland opgerichte 
instantie die zich bezighield met ontwikkelingshulp) de volgende doelen 
geformuleerd:  

                                                 
146 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur (Den Haag 
2001) 29. 
147 http://go.worldbank.org/IB13V68520.  
148 Kristoffel Lieten en Fons van der Velden red., Grenzen aan de hulp: beleid en effecten van 
ontwikkelingssamenwerking (Amsterdam 1998) 40. 
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1. de bevordering van het Nederlandse economische belang; 
2. de verhoging van het Nederlandse prestige; 
3. het herwinnen van invloed in Indonesië 
4. het bieden van werk aan de deskundigen uit Nederlands-Indië.149  

Deze doelstellingen, in combinatie met de Koude Oorlog, de 
moderniseringsfilosofie en de wederopbouw zorgden ervoor dat er geen aandacht 
was voor corruptie in ontwikkelingslanden. 
 In de jaren ’70 veranderde wel het een en ander. De personificatie van de 
nieuwe benadering werd internationaal gezien Robert McNamara. McNamara 
hield in 1973 als hoofd van de Wereldbank een beroemd geworden rede waarin 
hij de tot dan toe gehanteerde ontwikkelingsbeleidmethode hekelde. Hij wees 
erop dat de bestrijding van het communisme, waaraan hij eerder nog actief aan 
had deelgenomen als Amerikaans minister van Defensie tijdens de Vietnam 
oorlog, en het opleggen de eigen Westerse waarden aan de Derde Wereld alleen 
niet genoeg waren.150 De allerarmsten moesten volgens hem ook zelf verleid 
worden tot ontwikkeling en moesten samen met het Westen de strijd tegen de 
door McNamara gehanteerde term ‘absolute poverty’ aangaan.151  
 Ook in Nederland werd de nieuwe, meer sociaal georiënteerde aanpak 
gepersonifieerd door een politicus. Pronk had in tegenstelling tot zijn 
voorgangers veel meer aandacht voor de sociale aspecten van de hulp. Toch bleef 
specifieke aandacht voor corruptie ook in de jaren ’70 afwezig. Op zich is dit 
vreemd, gezien de grote groei van de hulp in deze jaren. NGO’s en overheden 
spendeerden samen miljarden om de armoede te bestrijden. Van dit geld 
verdween ongetwijfeld een significant deel in de diepe zakken van corrupte 
leiders. Toch valt de desinteresse ook nu te verklaren. In de jaren ’70 immers was 
de koloniale schuldvraag een centraal thema geworden. Teveel benadrukken dat 
de Derde Wereld zelf voor een deel verantwoordelijk kon worden gehouden voor 
de armoede was zeker in Nederland taboe. Daarnaast werd de bestrijding van de 
armoede door de Wereldbank en het IMF nog steeds sterk vanuit economische 
groei benaderd, daar waar de Verenigde Naties en bilaterale donoren zoals 
Nederland een meer op sociale ontwikkeling gericht beleid voeren. Van een 
gecoördineerde aanpak was geen sprake, iets dat juist een vereiste is  
bij de strijd tegen corruptie.152 
 Is het dan zo dat ook in de jaren ’70 en ’80 er geen aandacht was vanuit de 
Nederlandse politiek voor corruptie in ontwikkelingslanden? Die conclusie is wat 
te voorbarig. Juist in deze decennia kwam meer dan ooit in Nederland aandacht 
voor de sociale en politieke aspecten van hulp en werd minder de nadruk gelegd 
op ‘harde’ ontwikkelingsdoelstellingen als economische groei. Hoewel er geen 
duidelijk anti-corruptie beleid werd ontwikkeld (ook niet bij de Wereldbank of 
andere multilaterale organisaties) zag men wel in dat de schade die corruptie kon 
aanrichten groot was. In 1982 bijvoorbeeld meldde de Algemene Rekenkamer 
aan de Tweede Kamer dat de ontwikkelingshulp aan Suriname niet goed werd 
besteed en dat corruptie hier een oorzaak van was. Suriname was een land 
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waarmee Nederland uiteraard bijzondere betrekkingen onderhield na de 
onafhankelijkheid van het land in 1975 en het rapport van de Rekenkamer leidde 
dan ook tot een verhit debat in de Tweede Kamer.153 Er zijn echter geen 
aanwijzingen dat dit ook leidde tot een dieper inzicht bij de politiek over de 
consequenties van corruptie voor de ontwikkeling van de Derde Wereld. Op het 
ministerie van Buitenlandse Zaken werd in ieder geval niet begonnen met de 
ontwikkeling van anti-corruptiebeleid. 
 Maar ook nu stond Nederland hierin niet alleen. In de jaren ’80 groeide 
weliswaar het besef dat corruptie schadelijk was, maar de bestrijding ervan kwam 
nooit van de grond. Nog steeds werd het blijkbaar van groter belang geacht dat 
arme landen niet in handen van het communistische blok zouden vallen. 
Daarnaast werd de ontwikkelingshulpfilosofie sterk beheerst door het 
multiculturalisme dat sinds de jaren ’70 populair was geworden. De cultuur van 
een volk werd gezien als iets waar nooit aan getornd mocht worden. De fout van 
het kolonialisme mocht zich nooit meer herhalen. De consequentie hiervan was 
wel dat ook Nederland grote moeite had met het veroordelen van bepaalde 
destructieve gedragingen. Derde Wereld overheden werden hierop vrijwel nooit 
aangesproken. Hoewel er van een bepaalde maakbaarheid van de samenleving 
wel werd uitgegaan, gold dit niet voor een (vermeende) cultuur. Van een  
overheid werd dus niet verwacht dat het probeerde het gedrag van haar burgers  
veranderen, ook niet waar het ging om corruptie. Daarvoor lag het  
begrip cultuur te gevoelig.154 
 Met het einde van de Koude Oorlog verdween niet de Koude Oorlog 
politiek. Zeker in het begin van de jaren ’90 bleef beleidsmatig ten aanzien van 
corruptie alles bij het oude. Nog steeds werden er geen relevante 
beleidsdocumenten gepresenteerd met een specifieke focus op corruptie. 
Mensenrechten, gendervraagstukken en milieu konden al vanaf de jaren ’70 
rekenen op aandacht maar corruptie bleef het ondergeschoven kindje. Dit 
betekent dus niet dat er geen aandacht was voor goed bestuur in de brede zin van 
het woord. Pronk had al grote nadruk gelegd op democratie en in het bijzonder 
mensenrechten. Zeker in zijn in 1990 gepresenteerde beleidsnota ‘Een wereld van 
verschil’ wees Pronk op de noodzaak via ontwikkelingssamenwerkingsbeleid te 
strijden voor democratie en mensenrechten.155 Het probleem van corruptie echter 
is dat het, zo bleek uit het vorige hoofdstuk, zo verweven is met de maatschappij 
dat ad hoc beleidsaanpassingen niet afdoende zijn. Voor een werkelijke 
bestrijding van corruptie is een meer omvattende analyse nodig die op zichzelf 
staat en niet een onderdeel is van een algemene goed bestuur analyse. Daarvoor 
is de materie te complex en kan het niet op een hoop geveegd worden met 
mensenrechtenschendingen en democratisering.  

Dat de Nederlandse politiek ook in na de val van de Muur nog niet direct 
werk begon te maken van corruptiebestrijding heeft waarschijnlijk te maken met 
de onrust op het ministerie. Pronks bevlogen doelstellingen uiteengezet in de 
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notitie ‘Een wereld van verschil’ bleken niet haalbaar en het was waarschijnlijk 
teveel gevraagd dan ook nog een heel nieuw beleidsterrein op poten te zetten. 
Hiervoor was immers een heel nieuwe benadering vereist en een breuk met het 
verleden. Corrupte dictators werden sinds het ontstaan van 
ontwikkelingssamenwerking immers vaak gesteund vanwege de vermeende 
communistische dreiging. En Nederland was dan nog een land waar de potentie 
voor een dergelijke nieuwe aanpak groot was. Pronk schrok er namelijk niet voor 
terug eisen te stellen aan hulpontvangende landen. Zijn dadendrang om 
misstanden in het Zuiden aan te pakken was bij tijd en wijle soms zo groot dat hij 
in de jaren ’70 van de VVD al het verwijt kreeg neokoloniaal te zijn.156 En dat niet 
alleen, hij zorgde er persoonlijk voor dat de hulp aan Indonesië in 1992 werd 
stopgezet vanwege mensenrechtenschendingen in Oost-Timor.157 Aan de andere 
kant was Pronk natuurlijk ook doordrogen van de ideologie van de jaren ’70, 
waarin het eerbiedigen van culturen een centraal uitgangspunt was. Dat 
mensenrechtenschendingen niet cultureel gebonden zijn, daarover kan men het 
relatief snel eens zijn. Voor corruptie ligt dit wat ingewikkelder. Dit is soms zo 
wijdverbreid is dat het kan worden opgevat als een cultureel verschijnsel waar 
vanwege die jaren ’70 ideologie dan ook niet tegen opgetreden mag worden. Een 
laatste verklaring voor het uitblijven van maatregelen om corruptie te bestrijden 
was de hoop dat corruptie vanzelf wel zou verminderen door de democratisering 
die werd verwacht door het einde van de Koude Oorlog. Na verloop van tijd 
echter bleek dat corruptie en democratisering geen tegengestelde tendensen zijn. 
Ook viel de verwachte democratisering tegen, zeker in het in de jaren ’90 door 
oorlog verscheurde Afrika.158 

De eerste stappen op weg naar de ontwikkeling van een anti-
corruptiestrategie vonden plaats buiten Nederland. In 1983 werd al een aarzelend 
begin gemaakt door de ‘International Anti-Corruption Conference’, een 
tegenwoordig tweejaarlijkse conferentie waar wetenschappers en 
beleidsmedewerkers samenkomen om informatie en ervaringen uit te wisselen. 
Het zou echter tot in de jaren ’90 duren voordat een duidelijke strategie werd 
ontwikkeld.159 Een ontwikkeling die nog belangrijker was en die tot op de dag van 
vandaag van belang is gebleken was de oprichting van Transparency 
International in 1993 door een internationale groep van prominente 
wetenschappers en politieke leiders.160 Deze in Berlijn zetelende non-
gouvermentele organisatie stelde zichzelf tot doel corruptie te bestrijden door het 
publiek voor te lichten. Ook probeerde Transparency International door de 
Corruption Perception Index (CPI) praktische tips en analyse methodes 
beschikbaar te stellen aan corruptiebestrijders. Vooral de CPI is uitgegroeid tot 
een methode die navolging heeft gekregen, zowel bij andere NGO’s als bij 
overheden.161 Toch was ook het begin voor Transparency International moeilijk, 
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omdat ook in 1993 er nog nauwelijks werd gediscussieerd over corruptie. Tijdens 
bilaterale contacten tussen overheden werd het ook toen nog als onbeleefd 
beschouwd corruptie ter sprake te brengen.  

Het ontstaan van Transparency International mag als aanzet tot een 
stroom van initiatieven worden gezien. De organisatie zelf speelde hier een 
katalyserende rol in. Het begon corruptie te agenderen en te benoemen. Hiermee 
samen viel een stijgende interesse in corruptie bij het publiek. De media 
begonnen in de jaren ’90 meer aandacht te besteden aan corruptieschandalen. 
Het aantal berichten dat bijvoorbeeld in de New York Times werd besteed aan 
corruptie groeide tussen 1969 en 1998 van 357 naar 578 berichten per jaar.162 
Toch was de groeiende media-aandacht niet de belangrijkste reden voor de 
stijgende aandacht voor corruptie. Van veel groter belang was de 
neoliberalisering van zowel de politiek als de economie die plaatsvond vanaf de 
jaren ’80, een tendens waar ook Nederland zich niet aan kon ontrekken. Op grote 
schaal werden zeker na de val van de Muur bedrijven geprivatiseerd, ook in 
ontwikkelingslanden. Het kapitalistische Westen had de strijd tegen de 
communisten gewonen en dus geloofden beleidsmakers over de hele wereld dat 
de ‘Washington consensus’ een recept voor succes zou zijn.163 Onderdeel van de 
methode was de ‘decentralisatie’. Het achterliggende idee was dat op die manier, 
ook in Afrika, de bureaucratische druk zou worden verminderd en dat de 
bevolking beter betrokken zou raken bij de politieke besluitvorming. Nu was dit 
beleid in een aantal gevallen zeker succesvol te noemen. In Afrika werden immers 
tot in de jaren ’80 nauwelijks lokale leiders zoals districtshoofden, 
burgermeesters en andere meer dicht bij de bevolking staande leiders gekozen 
(de kloof tussen een president en een boertje op het platteland is natuurlijk 
groot). De democratische vertegenwoordiging werd dus verbeterd.164 Op 
nationaal niveau echter werd de rol van de staat ook van minder belang geacht. 
De gevolgen hiervan werden in de jaren ’90 duidelijk. Zeker in Afrika faalden 
toen een aantal staten en werd eens te meer duidelijk dat voor de ontwikkeling 
van een land een sterke centrale overheid een vereiste is. Hierin kreeg de 
‘Washington consensus’ dus niet gelijk. Minder staat bleek in veel gevallen een 
recept voor mislukking te zijn.165 

Twee organisaties die het falen van overheden van dichtbij meemaakten en 
die juist een terugtredende overheid hadden gepropageerd waren het IMF en de 
Wereldbank. Deze instituties kwamen halverwege de jaren ’90 in aanraking met 
de roemruchte Goldenbergzaak in Kenia. Goldenberg was de naam van een 
exportfirma dat via ingewikkelde constructies honderden miljoenen witwaste (het 
bedrag dat ermee gemoeid was stond op een gegeven moment volgens 
schattingen zelf gelijk aan tien procent van het bruto nationaal product van 
Kenia) en dat de Keniaanse politiek vanaf 1993 tot ver daarna voor een belangrijk 
deel zou beheersen. Hoe meer feiten vanaf 1993 over het schandaal naar buiten 
kwamen, hoe meer ook bleek dat een groot aantal politici erbij betrokken was. De 
hele operatie bleek een samenzwering te zijn van hooggeplaatste politici en 
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zakenlieden die met medeweten van de president het land willens en wetens tot 
de rand van de afgrond brachten voor eigen gewin. De toenmalige president, 
Arap Moi, die het land met harde hand tussen 1978 en 2002 regeerde, hield de 
wetsovertreders vervolgens ook nog jarenlang de hand boven het hoofd.166 Dat 
het IMF en de Wereldbank bij dit schandaal betrokken raakten kwam doordat 
deze organisaties samen optrokken in een poging de Keniaanse economie van de 
ondergang te redden. Zij ontwikkelden een herstructureringsprogramma dat 
eruit bestond staatsbedrijven te privatiseren, de financiën te herstructureren, 
hervorming van de landbouw en het afslanken van het overheidsapparaat.167 In 
het bijzonder het IMF wilde erop toezien dat de corruptie teruggedrongen zou 
worden vanwege de desastreuze gevolgen voor de Keniaanse economie. Daarom 
eiste het inzage in de transacties die met de Goldenbergzaak te maken hadden. 
Van die inzage kwam niets terecht aangezien het IMF via financiële constructies 
om de tuin werd geleid.168 Toch leidde dit niet direct tot maatregelen van het 
IMF. Het duurde tot 1997 voordat werkelijk actie werd ondernomen. Tot die tijd 
werd de Keniaanse regering nog relatief met rust gelaten. Maar in 1997 kwam 
hier definitief een einde aan toen Moi bleef weigeren op eisen van het IMF in te 
gaan. Het gevolg was dat het IMF zich terugtrok uit Kenia. Het corrupte 
patronagesysteem in Kenia bleek zo sterk te zijn geworteld in de politiek dat het 
land blijkbaar voor lief nam dat het de steun van het IMF kwijtraakte.169 

De Goldenbergaffaire toonde eens te meer aan hoe groot en onhanteerbaar 
het probleem van corruptie in de jaren ’90 was geworden. Want niet alleen in 
Afrika groeide het probleem, Rusland werd ook door corruptie geteisterd en in 
Italië kwamen ook een groot aantal corruptieschandalen aan het licht.170 Dat de 
corruptie zo uit de hand liep had ook te maken met de economische 
mondialisering. Het bleek door het wegvallen van grenzen steeds makkelijker te 
zijn via financiële transacties geld uit het zicht van de fiscus te houden. Grote 
bedragen verdwenen via ingenieuze constructies naar buitenlandse 
bankrekeningen. Het probleem was zo groot geworden dat het IMF haar eerdere 
recept voor economische vooruitgang begon te heroverwegen. Economische 
liberalisering en het terugtreden van de staat alleen bleek niet te werken. Voor 
een werkelijk stabiele economische groei was een sterk en verantwoordelijk 
overheidsapparaat ook een vereiste. Het IMF en de Wereldbank zagen in dat om 
corruptie werkelijk te kunnen bestrijden een groot pakket aan maatregelen nodig 
was. Een strategie werd daarom ontwikkeld onder de noemer ‘governance and 
anti-corruption strategies’, en in het World Development Report van de 
Wereldbank uit 1997 werd hier voor het eerst nadrukkelijk op gewezen.171 

Voor de Wereldbank lijkt 1997 een jaar te zijn geweest waarin 
corruptiebestrijding voor het eerst echt ter hand werd genomen door de 
ontwikkeling van strategieën en methodes. Het bleef nu niet langer bij woorden, 
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zoals de terugtrekking uit Kenia door het IMF in datzelfde jaar al aantoonde. Dat 
het probleem echt serieus werd genomen was ook te danken aan James D. 
Wolfensohn, die in oktober 1996 als president van de Wereldbank in niet mis te 
verstane woorden duidelijk maakte wat zijn mening was aangaande corruptie: 
“Strong financial systems are key. But there are pervasive problems with 
prudential regulations and their enforcement. About one in five developing 
countries faces a banking crisis. Unproductive public expenditures and 
uncollected taxes are a further huge drag on these economies. That is why the 
Bank Group - working with the IMF - is strengthening our capacity to help our 
clients strengthen their financial sectors, and reform their expenditure 
programs. If the new compact is to succeed, we must tackle the issue of 
economic and financial efficiency. But we also need to address transparency, 
accountability, and institutional capacity. And let's not mince words: we need to 
deal with the cancer of corruption”.172 

Wat betreft Wolfensohn stond vast dat een nieuwe tijd, een nieuw discours 
aangaande corruptie geboden was. Dit kreeg gestalte in het World Development 
Report en in de maatregelen die werden genomen om te voorkomen dat 
projecten van de Wereldbank in aanraking met corruptie zouden komen. De 
toegepaste strategie bestond uit vier onderdelen, waaronder het voorkomen van 
fraude en corruptie bij Wereldbankprojecten en het helpen van landen die om 
hulp vragen bij corruptiebestrijding. De strategie werd in 1997 aangenomen en 
zou als leidraad gaan dienen voor verdere anti-corruptiemaatregelen van de 
Bank.173 Door al deze ontwikkelingen, zoals het werk van Transparency 
International, de veranderde koers van de Wereldbank en het IMF en de grote 
problemen met corruptie in Kenia en andere landen, werd de Nederlandse 
politiek eigenlijk gedwongen zelf ook met initiatieven op dit vlak te komen. En 
dat gebeurde ook, zodat een nieuwe fase in de Nederlandse politieke houding ten 
aanzien van corruptie in ontwikkelingslanden aanbrak.  

 
 
3.2 Een aarzelend begin 
 
Dat onder minister Herfkens een andere koers werd ingezet op het ministerie is 
reeds duidelijk. Tot op een bepaald niveau gebeurde dit ook ten aanzien van de 
Nederlandse houding ten opzichte van goed bestuur en corruptiebestrijding. 
Toch was in vergelijking met de veranderingen bij de Wereldbank de omslag in 
Nederland zeker voor de buitenwereld eigenlijk niet waarneembaar. Waar de 
minister vooral aandacht aan leek te schenken was aan de manier waarop hulp 
werd gegeven en niet zozeer aan de evaluatie van die gegeven hulp. Zo kwam er 
wel de sectorale aanpak, maar binnen die nieuwe opzet bleven 
corruptiebestrijding en goed bestuur in de beginperiode toch wat achtergesteld. 
Dit betekent niet dat er helemaal geen aandacht was. Goed bestuur werd 
bijvoorbeeld onder Herfkens vanaf 1998 onderdeel van het beoordelingskader 
omdat het vanaf dat moment medebepalend zou worden of een land projectsteun, 
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sectorsteun of algemene begrotingssteun zou ontvangen. Deze systematiek werd 
nog verder uitgewerkt in de nota ‘Notitie Goed Bestuur, bevordering van goed 
bestuur in het Nederlandse buitenlandse beleid’ dat in 1999 werd 
gepresenteerd.174 De mate van goed bestuur in een land moest in dat kader 
daarom worden gemeten aan de hand van het door het ministerie opgestelde 
track record. Dit is een beoordelingssysteem dat door ambassades ingevuld 
diende te worden als dat land in aanmerking wilde komen voor algemene 
begrotingssteun of budgetsteun.175 Onder Herfkens was het de bedoeling dat het 
track record zou uitgroeien tot een meer algemene beoordelingsmethode (dit 
gebeurde overigens niet want tot 2004 hoefde het track record alleen gebruikt te 
worden als een land algemene begrotings- of budgetsteun zou gaan ontvangen). 
Toch zeggen deze ontwikkelingen aan het einde van de twintigste eeuw niet zo 
heel veel waar het gaat om de bestrijding van corruptie. En dat heeft te maken 
met de totstandkoming van de gebruikte meetmethodes. Want meten en 
benoemen van corruptie is nog iets anders dan het bestrijden ervan. En het bleek 
de minister veel moeite te kosten een voor ambassades in de praktijk hanteerbaar 
meetinstrument te komen.  
 Minister Herfkens gaf aan de Directie Mensenrechten en Vredesopbouw 
van het ministerie in 1998 de opdracht tot het ontwikkelen van een ‘Handboek 
Goed Bestuur’. Al bij de ontwikkeling van het Handboek merkten medewerkers 
dat hiervoor weinig draagvlak was binnen het ministerie, zo bemerkte het IOB bij 
het onderzoek naar het Nederlandse Afrikabeleid. Toen het Handboek eenmaal 
was opgesteld waren daar alle relevante aspecten van goed bestuur, zoals 
‘effectiviteit in uitvoering en transparantie in financiën’ in opgenomen. Toch 
stuurde de minister zonder dat zij zich nader verklaarde de notitie niet naar de 
Tweede Kamer. Het vermoeden is dat zij dit niet deed omdat Herfkens zich 
vooral wilde richten op de invoering van de sectorale benadering. 176 Dat het 
‘Handboek Goed Bestuur’ geen officieel beleid werd onder Herfkens betekende 
overigens niet dat er niets mee werd gedaan. Zo werd het Handboek al wel 
verstuurd naar ambassades als zogenaamde werknotitie en werden begrippen uit 
het stuk in de nieuwe track record ingepast. Maar officieel was dit alles niet. Daar 
komt nog bij dat het track record als enige instrument niet goed functioneerde, 
zeker ten aanzien van goed bestuur onderdelen. Want ondanks het feit dat in 
1998 al in de ‘Goed Bestuur’ notitie werd verwoord dat goed bestuur een 
belangrijk onderdeel moest gaan vormen voor de beoordeling van het soort steun 
dat aan een land gegeven moest worden, was hier in de praktijk weinig van 
terecht gekomen. Pas in 2001 werd ‘bestuurskwaliteit’ als onderdeel in het track 
record specifiek benoemd. Voor die tijd bleef het meer algemeen van aard en 
daarom voor de ambassades praktisch onhanteerbaar. Vanaf 2001 werden ook de 
posities van de Wereldbank en het IMF belangrijk genoeg geacht om onderdeel 
uit te maken van de track record score.177 Wat het track record en de algemene 
probleemanalyse daarnaast nog het meest bemoeilijkte was dat de ambassades, 
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die de analyses moesten uitvoeren, dit zeer summier deden. Uit de IOB-
rapportage over het Nederlandse Afrikabeleid tussen 1998 en 2006 blijkt dat de 
notitie over goed bestuur uit 1999 nauwelijks bekend was en niet werd gebruikt. 
Hetzelfde mag gezegd worden over het track record. Ook dit instrument werd 
niet voldoende benut, aangezien tijdens de periode Herfkens het voorkwam dat 
bevindingen uit voorgaande jaren door ambassades gekopieerd werden voor de 
jaren daarna. Dit had naast dat het voor de posten onduidelijk was wat  
er nu werkelijk met de bevindingen werd gedaan te maken met  
personele onderbezetting.178 

De instrumenten die de ambassades ter beschikking stonden zoals het 
Handboek en het track record waren tijdens Herfkens niet goed geïntegreerd 
waardoor ze op het departement niet tot een absolute omslag leidden. Veel beleid 
ten aanzien van corruptie en bestuurlijk slecht functionerende landen bleef dan 
ook bij het oude, ondanks de papieren beleidsaanpassingen. De 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kwam in 2001 met het 
rapport ‘Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur’ waarin deze conclusie ook werd 
getrokken. Op zich is het natuurlijk een teken aan de wand dat deze raad juist 
tijdens de periode Herfkens het goed bestuur beleid evalueerde. Maar de 
conclusie die de raad trok werd niet positief door de regering ontvangen. Het 
kabinet, en in het bijzonder minister Herfkens zelf waren het ‘fundamenteel 
oneens’ met de conclusies.179 Waar bestond dan de kritiek van de WRR uit? In 
grote lijnen is dat de kritiek die het IOB in 2008 ook leverde ten aanzien van het 
goed bestuur beleid tijdens deze periode, namelijk dat de conceptuele uitwerking 
van het begrip goed bestuur en de vertaling naar praktisch beleid nog niet 
voldoende waren. Zeker wat betreft de door het ministerie gebruikte definitie van 
goed bestuur was er kritiek van de WRR: “In de discussies over de relatie tussen 
goed bestuur en ontwikkeling wordt het begrip ‘goed bestuur’ in uiteenlopende 
betekenissen gebruikt. Het gevolg is een zodanige conceptuele onduidelijkheid 
dat soms zelfs wordt getwijfeld aan de bruikbaarheid ervan.”180 
 De consequentie van deze onduidelijkheid was dat corruptiebestrijding 
gemangeld raakte tussen alle andere goed bestuurspunten. Specifiek op corruptie 
gericht beleid bestond er onder Herfkens niet in die mate dat dit ook 
waarneembaar was in de praktijk. De landen die Nederland in die periode 
bijvoorbeeld steunde onderscheidden zich niet op dit vlak van landen die de 
steun van Nederland waren kwijtgeraakt naar aanleiding van goed bestuur 
analyses.181 En dit ondanks het feit dat Herfkens tijdens haar bewind duidelijk 
maakte dat corruptie niet getolereerd zou worden. Maar volgens de WRR bleek 
hier in de praktijk niets van: “Op het terrein van corruptie is er officieel een 
beleid van zero tolerance, maar feitelijk is er nog geen beleid.”182  

Hoewel de Wereldbank wel een redelijk duidelijke anit-corruptiestrategie 
had ontwikkeld gold dit dus niet voor Nederland rond de eeuwwisseling. 
Daarvoor was het beleid nog niet voldoende helder en afgebakend. Maar ondanks 
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deze problemen kan wel gesproken worden van een begin van een omslag in de 
benadering ten aanzien van corruptiebestrijding in ontwikkelingslanden. Die 
begon zich onder Herfkens wel duidelijk af te tekenen. Dat was ook merkbaar in 
de Tweede Kamer, waar de oppositie kritische vragen stelde aangaande corruptie 
in ontwikkelingslanden waarbij Nederland betrokken was. Zo had het toen nog 
Tweede Kamerlid Van Ardenne in 1999 opmerkingen naar aanleiding van een 
corruptieschandaal in Tanzania waarbij Nederlandse bedrijven betrokken zouden 
zijn. Minister Herfkens liet bij het beantwoorden van deze vragen blijken dat 
“Nederland [is] alert ten aanzien van corruptievraagstukken en dringt continu 
tezamen met andere donoren aan op meer aandacht voor de bestrijding van 
corruptie. In dit kader draagt Nederland bij aan de versterking van de 
institutionele capaciteit van de Tanzaniaanse overheid.” 183 
 Resumerend heeft minister Herfkens veel voor elkaar gekregen in de wijze 
waarop hulp werd georganiseerd door de invoering van de sectorale aanpak. Ook 
kwam corruptiebestrijding zijdelings ter sprake in het kader van het formuleren 
van een goed bestuur beleid. Maar in de praktijk betekenden de mooie woorden 
eigenlijk niets. Van een duidelijke aanpak van corrupte praktijken in 
ontwikkelingslanden was geen sprake. Aangaande de corruptieproblematiek kan 
Herfkens alleen een compliment krijgen als ervan uit wordt gegaan dat voor een 
beleidsomslag de geesten rijp gemaakt moeten worden. Dit vond onder haar 
bewind namelijk wel plaats. Maar of zij hier alleen verantwoordelijk voor was valt 
te betwijfelen, aangezien zij het toch was die de beleidsontwikkeling ten aanzien 
van goed bestuur feitelijk stopzette. Toch kan wel worden gezegd dat haar 
opvolger, anders dan Herfkens, het departement wel meekreeg bij grote 
veranderingen ten aanzien van goed bestuur. In die zin mag Van Ardenne 
dankbaar zijn voor de niet altijd gelukte initiatieven van haar voorganger. Want 
zonder de onder Herfkens ingezette rationalisering, zoals dat in hoofdstuk één 
aan bod kwam, was dit wellicht niet gelukt. Het discours waarbinnen 
ontwikkelingssamenwerking zich afspeelde was met Herfkens wel fundamenteel 
veranderd ten opzichte van het Pronktijdperk. 
 
 
3.3 Werkelijk anti-corruptiebeleid? 
 
De nieuwe koers van Van Ardenne werd door haar uiteengezet in de 
beleidsnotitie ‘Aan elkaar verplicht, Ontwikkelingssamenwerking op weg naar 
2015’, die zij in oktober 2003 aan de Kamer aanbood. Een eerste verschil met 
Herfkens was dat Van Ardenne meer de nadruk legde op de potentie van een 
land. Ofwel, het was volgens haar vooral van belang dat wat betreft goed bestuur 
er ontwikkeling kon plaatsvinden zonder te nadrukkelijk te wijzen op het falen op 
dat moment.184 In ‘Aan elkaar verplicht’ werd dit als volgt verwoord: “Als 
voorwaarde voor duurzame armoedebestrijding zal goed bestuur een centralere 
plaats gaan innemen binnen Ontwikkelingssamenwerking. Goed bestuur is 
daarbij geen absoluut criterium om een land de status van partnerland toe te 
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kennen of te onthouden. Bij de beoordeling van de kwaliteit van bestuur gaat 
het vooral om de vraag of veranderingen voldoende vertrouwenwekkend zijn. 
De inspanningen betreffen vrijwel altijd ontwikkelingslanden of 
transitielanden, waar zwak bestuur per definitie een hinderpaal is bij de 
effectieve bestrijding van armoede. Echter, om effectieve samenwerking met 
partnerlanden mogelijk te maken, dient aldaar tenminste de intentie tot goed 
bestuur aanwezig te zijn, in combinatie met maatregelen ter verbetering. De 
aandacht voor goed bestuur vergt van Nederlandse zijde een intensievere 
dialoog over onder meer mensenrechten, democratische beginselen, 
corruptiebestrijding, ondernemersklimaat, beheer van natuurlijke hulpbronnen 
en ook illegale migratie en mensenhandel. Het vereist verder dat meer gericht 
wordt ingezet op activiteiten die goed bestuur bevorderen, ter versterking van 
de uitvoerende macht alsook van de wetgevende en de rechterlijke macht.”185  
 Door dit uitgangspunt werd de partnerlandenlijst ook uitgebreid naar 
zesendertig landen. Niet langer was goed bestuur een voorwaarde (die in de 
praktijk volgens de WRR dus niet werd waargemaakt) maar een doelstelling.186 
Om die doelstelling te bewerkstelligen werd ook weer het ‘Handboek Goed 
Bestuur’ ter hand genomen. In 2003 werd nogmaals geprobeerd hier een 
bruikbare notitie van te maken. Maar ook nu leek dit weer te mislukken, doordat 
ambassades zich er naar aanleiding van de conceptversie die zij kregen 
toegestuurd negatief over uitlieten. Omdat het ministerie deze situatie niet een 
tweede keer wilde doormaken maakten zij een persoon vrij die zich een half jaar 
fulltime met het Handboek ging bezighouden. Daarnaast gingen tien 
werkgroepen van de verschillende diensten zogenaamde ‘handreikingen’, de 
thema’s van het Handboek, uitwerken. De keuzes voor de thema’s waren wat 
toevallig, omdat persoonlijke voorkeuren hierbij ook een rol speelden. Daarnaast 
werd pas na aanleiding van Kamervragen de handreiking ‘corruptiebestrijding’ in 
het Handboek toegevoegd. Uiteindelijk bestond het Handboek uit vijf 
handreikingen, te weten democratisering, mensenrechten, rechtsstaat, 
ondernemersklimaat en corruptiebestrijding.187 Toen het Handboek klaar was 
werd het niet als beleidsnotitie maar ‘ter informatie’ naar de Kamer gezonden. 
 Aangezien de wijze waarop dit voor dit onderzoek relevante beleidsstuk tot 
stand is gekomen veel duidelijk kan maken over het discours op het ministerie is 
voor deze scriptie persoonlijk onderzoek gedaan in de archieven van 
Buitenlandse Zaken. Uit de correspondentie aangaande de creatie van het 
‘Handboek Goed Bestuur’ komt duidelijk het beeld naar voren dat wat betreft 
goed bestuur op het ministerie er twee kampen waren. Het ene kamp bestond uit 
de “rekkelijken”, en het andere uit de “preciesen”, zoals beleidsmedewerker 
Marcel van den Boogaard die voor dit onderzoek is geïnterviewd dat omschreef 
(zie bijlage 2). De rekkelijken zijn diegenen die corruptie als iets cultureel 
verdedigbaar beschouwen en dus de bestrijding ervan niet zo serieus nemen als 
de preciesen, die geen enkel excuus voor het bestaan van corruptie kunnen 
aanvaarden. Uit het ontdekte e-mailverkeer tussen de persoon die belast werd 
met de creatie van het Handboek en andere beleidsmedewerkers blijkt deze strijd 
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dan ook gezien de frustratie die erin doorklinkt over het gevoerde beleid. Zo 
schreef de vrijgemaakte persoon op 28 april 2003 : “Het blijft wat mij betreft 
merkwaardig dat op zo’n wezenlijk beleidsterrein nooit eens in beeld gebracht is 
wat dat beleid nu eigenlijk voorstelt/voorstaat”.188 Deze beleidsmedewerkster, 
Mevrouw ‘A’ kreeg ook niet het idee dat veel medewerkers haar visie op goed 
bestuur deelden. Want toen de notitie ‘Aan elkaar verplicht’ werd geschreven 
vonden haar opmerkingen over dit onderwerp geen weerklank: “Overigens heb ik 
de materie ook diverse malen aangekaart tijdens het schrijfproces van AEV. 
Maar er was geen doorkomen aan.”  
 Maar waar pleitte A dan voor en tegen welke problemen liep zij aan? In 
haar email aan Mijnheer ‘B’ op 3 december 2003 schreef zij precies en in heldere 
bewoordingen op wat zij veranderd zou willen zien: “(…) ik besef heel goed dat er 
sprake is van internationale consensus over armoedebestrijding als doel van OS 
en dat die gedachte in AEV ook weer als axioma is overgenomen (zie de 
openingszin: “Duurzame armoedebestrijding staat centraal in het beleid van 
OS”). Maar soms moeten wij vooruit denken, ook al zou dat vooralsnog wellicht 
geheel intern en onverplichtend zijn. Waar het mij om gaat is dat veel 
problemen van ontwikkelings- en transitielanden niet op armoede terug te 
voeren zijn; veeleer is armoede een gevolg van ondermaats bestuur. Zo is een 
aanzienlijk deel van de onvrede onder de bevolking in dergelijke landen niet 
terug te voeren op (alleen) armoede, maar nadrukkelijk ook op een gebrek aan 
recht en vrijheid. De voorbeelden zijn talloos: Bolivia, Bosnië, Colombia, Egypte, 
Guatemala, Indonesië, Kenia, Rwanda, om maar een paar van onze 
partnerlanden te noemen. Zouden recht en vrijheid daarmee juist ook niet 
expliciet moeten worden bevorderd door verlichte landen als Nederland? Niet 
alleen als middel tot armoedebestrijding, maar als belangrijke waarden in 
zichzelf? (…) Zoals gezegd: ik onderken dat overname van deze denkwijze voor 
OS tot een paradigma-verschuiving zou leiden. En dat overstijgt natuurlijk 
verre de Notitie waarmee ik bezig ben, zeker nu het OS beleid net in een nieuw 
jasje is gestoken.189 

Wat blijkt nu uit deze correspondentie? Dat het in 2003 wat betreft 
corruptiebestrijding en goed bestuur op het ministerie volgens A nog niet goed 
zat. En dat zij niet het idee had dat nieuwe inzichten makkelijk een weg vonden 
naar de beleidsnotities. Een gevoel van onmacht is daarom wellicht een juiste 
omschrijving. Het conflict tussen de rekkelijken en de preciesen op het ministerie 
was hier toen debet aan. Maar klopte A’s waarneming ook, schoot  ‘Aan elkaar 
verplicht’ inderdaad te kort waar het ging om goed bestuur? Wel als haar 
uitgangspunt genomen wordt, dat landen zich alleen kunnen ontwikkelen als 
goed bestuur niet alleen als extra erbij wordt gedaan maar dat het in de haarvaten 
van het beleid moet zitten. Ofwel, dat goed bestuur, en dus ook 
corruptiebestrijding, niet meer het risico lopen dat het er bij gedaan wordt. 
Volgens A was niets minder dan een paradigmawisseling nodig, zodat de 
axioma’s zouden veranderen en dit was zeker nog niet zichtbaar in  
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‘Aan elkaar verplicht’.  
In AEV staan de Millenniumdoelen centraal. Die zijn leidend waar het gaat 

om de doelstellingen van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.190 
Nu is er met die doelen op zich misschien niets mis, maar als die leidend zijn en 
als daarop al het beleid zo veel mogelijk wordt afgestemd, dan kan dit niet ook 
nog gelden voor goed bestuur. Tenzij natuurlijk de Millenniumdoelen zelf hiervan 
doordrongen zijn. Maar dit is niet het geval. Goed bestuur en corruptiebestrijding 
zijn geen kernonderdelen van de Millenniumdoelen en dat blijkt ook wel uit het 
‘Millennium Development Goals Report 2008’, waar de zoektermen good 
goverance en corruption geen resultaten opleveren.191 Doordat ‘Aan elkaar 
verplicht’ zo sterk leunde op de Millenniumdoelen kan corruptiebestrijding nooit 
in alle aspecten van het beleid een rol hebben gehad, laat staan centraal staan. Dit 
beeld wordt verder versterkt door de keuze voor ‘Prioritaire thema’s’, die bestaan 
uit onderwijs, reproductieve gezondheid, hiv/aids en milieu en water. Goed 
bestuur hoort hier dus niet bij.192 

Hetzelfde kan worden geconcludeerd uit ‘Resultaten in ontwikkeling, 
rapportage 2004’. Deze rapporten werden door Van Ardenne in het leven 
geroepen en blikken jaarlijks terug op het gevoerde beleid. Het gaat dan 
uitsluitend over bilaterale hulp aan partnerlanden. Ook in de rapportage uit 2004 
dringt het beeld zich op dat goed bestuur en corruptiebestrijding niet als 
essentiële voorwaarden gelden, zoals A die voorstond. En dat blijkt dan weer uit 
de financiële tabel die de bestedingen aan goed bestuurbevordering weergeven: 

 

 
Bron: ‘Resultaten in ontwikkeling, rapportage 2004’193 

 Bedragen in miljoenen euro’s. 
 
Bij de bestudering van deze tabel valt op dat bij de promotie en bevordering van 
goed bestuur vooral wordt gedaan aan projectfinanciering. En daarmee is goed 
bestuur niet zozeer onderdeel van de ontwikkelingssamenwerking geworden als 
bijvoorbeeld armoedebestrijding, dat via allerlei kanalen bereikt kan/mag 
worden. Dat leidt ertoe dat dit thema los kan staan van andere hulpdoelen, dat 
het dus niet alomtegenwoordig is als doelstelling. Doordat de uitgaven vooral via 
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projecten lopen, kan corruptiebestrijding en goed bestuurbevordering nooit in de 
haarvaten zitten en dat bewijst dat A’s waarneming niet uit de lucht gegrepen 
was. Goed bestuur was ook in 2004 nog niet verworden tot een “belangrijke 
voorwaarde in zichzelf”. 

Toch is hiermee niet gezegd dat er niets veranderde in vergelijking met 
Herfkens. Want voor het eerst is duidelijk dat goed bestuur wel een belangrijke 
rol krijgt toebedeeld, zei het niet de rol waar A voor pleitte. Het maakte als apart 
hoofdstuk onderdeel uit van de ‘Resultaten’ rapportage en in het document werd 
uiteengezet wat het gevoerde beleid was, ook in praktische zin. Wat zeker anders 
was dan tijdens de periode Herfkens was dat publiekelijk werd gecommuniceerd 
over dit thema, wat de doelstellingen en behaalde resultaten waren. 
Corruptiebestrijding werd ook expliciet genoemd. Dat is zeker opvallend, 
aangezien niet langer in algemene bewoordingen goed bestuurdoelstellingen 
werden uiteengezet maar dat duidelijke praktische doelen en resultaten werden 
gepresenteerd. En nieuw was ook dat hierbij het goed bestuurthema werd 
opgesplitst in onderdelen, zoals de corruptiebestrijding.194 

In 2004 werd er duidelijk niet alleen gecommuniceerd over 
corruptiebestrijding. De tabel maakt dit ook duidelijk. Want hoewel het overgrote 
deel van het beschikbare budget voor goed bestuur (en dus ook voor 
corruptiebestrijding, dat hier een onderdeel van is) via projecten werd 
uitgegeven, stegen de uitgaven van nul naar 0,9 procent van het budget waar het 
ging om de uitgaven via algemene begrotingssteun. Ook groeide het totale budget 
van 117 naar 142 miljoen euro, een flinke toename. Dat het Van Ardenne ernst 
was wat betreft goed bestuur bleek ook uit ‘Aan elkaar verplicht’, zeker als dat 
vergeleken wordt met de nota’s van Herfkens. De toon van Herfkens was van 
meer algemene aard, daar  waar in ‘Aan elkaar verplicht’ die meer specifiek werd. 
Van Ardenne ging meer uit van een actieve Nederlandse rol die goed bestuur 
moest bevorderen en zij wilde niet enkel uitgaan van het beoordelen van een 
bestaande situatie.195 En zij was het die wat betreft goed bestuur verder ging dan 
het enkel steunen van projecten. Zij durfde het ook aan goed bestuur te 
stimuleren door middel van algemene begrotingssteun. Dus hoewel er nog 
genoeg kritiek op het beleid gegeven kon worden voorafgaande aan de voltooiing 
van het Handboek, zeker wat betreft specifieke corruptiebestrijding dat nog niet 
goed uit de verf kwam, was een duidelijke beleidsimpuls zichtbaar. Er werden 
projecten geïnitieerd, notities werden geschreven en de  
verantwoording verbeterde. 

Maar was er ook sprake van een paradigmawisseling? Daarvoor is nodig 
dat niet alleen hooggeplaatste beleidsmedewerkers een wezenlijk andere visie op 
hulp krijgen, maar dat dit door het hele departement waarneembaar is. Sterker 
nog, waarschijnlijk is vereist dat dit niet alleen in Nederland, maar bij alle 
donoren het geval is en zelfs bij hulpontvangende landen. Nu is dat waarschijnlijk 
niet waar A op doelde, maar bedoelde zij meer dat in de beleidstukken goed 
bestuur een leidend motief zou moeten worden, ofwel een paradigma-
verandering op beleidsniveau in Nederland. En dat dit uiteindelijk tot een 
verandering in de praktijk zou gaan leiden. De vraag is dan of zij dit voor elkaar 
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68 
 

kreeg in het onder haar supervisie opgestelde Handboek. Wat betreft 
corruptiebestrijding, dat een aparte handreiking is, is die fundamentele 
verandering, dat wil zeggen dat corruptiebestrijding als onderdeel van goed 
bestuur een absolute voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling, wel zichtbaar. 
In de handreiking wordt onderkent dat corruptiebestrijding tot relatief kort 
geleden voor ontwikkelingssamenwerking een no go area was: “Tien jaar geleden 
was corruptie een nog vrijwel onbespreekbaar thema. Tegenwoordig wordt de 
schade die door corruptie wordt aangericht en het belang van bestrijding ervan 
in brede kring onderschreven.”196 Door deze erkenning en het besef dat kennis 
over corruptiebestrijding recent is, is er ruimte voor nieuwe inzichten. En dat is 
van belang, omdat het bij corruptiebestrijding eigenlijk om twee verschillende 
methodes gaat. Als eerste kan Nederland ervoor kiezen instituties in het 
ontwikkelingsland te versterken en de dialoog met lokale overheden aan te gaan. 
Een tweede manier waarop corruptie bestreden kan worden is door zelf het goede 
voorbeeld te geven. Dan moet Nederland de eigen projecten en geldstromen zeer 
goed in de gaten houden. En vooral dit laatste is van belang wat betreft de omslag 
in het denken. Want Nederland doet al decennia aan projecten en dialoog. Dat is 
het soort hulp waar het ministerie veel ervaring mee heeft. Maar het nauwgezet 
volgen van geldstromen, het controleren van eigen projecten op corruptie, dat is 
een relatief nieuw verschijnsel. Daarvoor zijn financiële experts nodig en een 
bijna principieel wantrouwige houding ten aanzien van lokale aannemers, 
functionarissen en andere bij projecten betrokken lokale belanghebbenden. Zeker 
in het geval van Afrika, waar, zo bleek uit hoofdstuk twee, corruptie soms 
institutioneel geworteld is. En dat gaat dus verder dan alert te zijn op eventuele 
corruptieschandalen, zoals Van Ardenne dat zelf nog was als Kamerlid in 1999. 
Dat is reageren op wat reeds gebeurd is, en is dus niet preventief.  

Wat betreft het bij hulp preventief bezig zijn met corruptiebestrijding geeft 
handreiking vijf over corruptie enkele aanknopingspunten. Onder de noemer 
‘interventieniveau III: rechtmatige besteding van donorgelden’ wordt dit verder 
uitgewerkt. De conclusie die hier getrokken wordt is dat waar corruptie 
alomtegenwoordig is en het risico dat geldstromen hiermee in aanraking komen 
groot is: “Naarmate corruptie in een land meer wijdverspreid is, neemt het 
risico toe dat donorgelden niet geheel op de bedoelde manier worden besteed. 
Dit risico is aanwezig voor alle vormen van samenwerking, zowel bij de meer 
traditionele project- en programmasteun als bij (sectorale) begrotingssteun. 
Het is daarom van groot belang dat in alle gevallen waarin steun wordt 
verleend van tevoren de risico’s op corruptie goed in kaart gebracht worden, 
zodat preventief maatregelen kunnen worden getroffen.”197 
 Bij deze waarneming blijft het niet. Er worden in het Handboek ook 
methodes genoemd waarmee een risico-inventarisatie kan worden gemaakt. Zo 
wordt het track record aangewezen als analyse-instrument voor macro-
economisch beleid, wat van belang is als budget- of begrotingssteun wordt 
verleend. Dit type steun is volgens het Handboek het meest risicovol waar het 
gaat om corruptie aangezien er “minder direct zicht bestaat op de besteding van 
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middelen”.198 Ook wordt er uiteengezet welke methodes mogelijk zijn bij het 
voorkomen van corruptie met middelen die aangewend worden bij project- en 
programmasteun. Nadrukkelijk worden eventuele valkuilen genoemd: 
“duidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheden van verschillende actoren 
in de activiteit; wie is bevoegd voor welk onderdeel, wie neemt beslissingen en 
wat is de procedure wanneer conflicten ontstaan?”199 Als laatste preventief 
instrument om corruptie met donorgelden te voorkomen wordt gewezen op 
aanbestedingsprocedures, waar corruptie volgens het Handboek  
relatief vaak bij voorkomt.  
 Uiteraard komen ook manieren om corruptie actief te bestrijden aan bod, 
zoals het stimuleren van de civil society, het helpen bij opstellen van lokale anti-
corruptiewetgeving, het voor burgers mogelijk maken een klachtenprocedure op 
te starten en het stimuleren van eerlijke handel via bijvoorbeeld vakbonden en de 
lokale Kamer van Koophandel.200 Als laatste zijn nog bijlagen bijgevoegd waarin 
duidelijk wordt gemaakt waar internationale organisaties als de Wereldbank en 
Transparency International staan wat betreft corruptiebestrijding. Hun 
methodes en tools worden opgesomd om een duidelijk beeld te geven van de 
ontwikkelingen op dit terrein. 
 Zegt deze Handreiking nu dat er een duidelijke omslag op het ministerie 
plaatsvond, iets waar A naar streefde? Hoewel de meeste kennis al langer 
bestond, vooral bij internationale organisaties en corruptie in de jaren ’90 al als 
een cancer was omschreven, mag dit toch gedeeltelijk zo gezien worden. De 
belangrijkste aanwijzing hiervoor is dat er nu echt geen weg meer terug was. Daar 
waar Herfkens de eerste versie van het Handboek niet aan de Kamer aanbood, 
daar deed Van Ardenne dit wel. Hiermee gaf zij de Kamer een instrument in 
handen om het beleid nauwgezet te volgen en te beoordelen. Voor het eerst stond 
anti-corruptiebeleid zwart op wit konden Kamerleden hier het ministerie in 
principe op afrekenen. Dat het Handboek slechts ter informatie naar de Kamer 
ging doet hier niets aan af. De duidelijke opstelling die uit de handreiking vijf 
naar voren komt werd ook nog een gesteund door de ambtelijke top, anders dan 
onder Herfkens. De top was dus in 2004 ‘om’ waar het ging om 
corruptiebestrijding.201 Maar dat gold niet direct voor de ambassades. Sterker 
nog, zij maakten eigenlijk geen gebruik van het Handboek zo ondervond het IOB 
tijdens het onderzoek naar het Afrikabeleid. De steun van de politieke top voor 
het geformuleerde beleid resulteerde dus niet in een vertaling naar de praktijk 
wat betreft de Handboek.202 De reden hiervoor was simpel, de ambassades 
vonden het Handboek niet bruikbaar. In een email uit 2001 die een medewerker 
van de ambassade van Kigali (Rwanda) in 2001 schreef aan het ministerie als 
reactie op een conceptversie van het Handboek werd deze kritiek goed verwoord: 
“I welcome very much the efforts undertaken by DMV/GV to write a policy 
paper. But for a policy paper to be useful for me it needs to be far more 
extensive (separating in clear concept goals, means, instruments, concrete 
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activities etc.), far more detailed, with reference to literature, best practices, 
concrete examples, evaluations, and it needs to cover all activities in the field of 
Good Governance (i.a. strengthening of rule of law, fostering democracy, justice 
sector reform, decentralisation).”203 
 Het Handboek werd kortom als onpraktisch en te academisch 
beschouwd.204 Dit betekent niet dat er tijdens de periode Van Ardenne geen enkel 
instrument door de ambassades werd gebruikt. Juist vanaf 2004 werd het track 
record steeds meer ingezet om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie in 
een land aangaande goed bestuur en corruptie. Dit was de verdienste van de 
ambtelijke top op het departement, die er bij de ambassades op aandrong echt 
werk te maken van het goed bestuur vraagstuk. Daar waar tot 2004 het track 
record door een aantal ambassades niet erg serieus werd genomen (in sommige 
gevallen werden bevindingen van het ene jaar gekopieerd naar het volgende jaar), 
was dit in 2006 al veel minder het geval. Toen werden op ambassades ook teams 
vrijgemaakt om het track record, dat in 2004 ook nog eens was vernieuwd (met 
meer focus op de CPIA methode), te behandelen. De werkwijze op de posten werd 
hiermee professioneler en men kwam er niet meer mee weg het track record  
niet serieus te nemen.205 
 Opmerkelijk is dat de praktische vertaling van de wens van de minister om 
werk te maken van goed bestuur en corruptiebestrijding niet via het door haar 
geïnitieerde nieuwe Handboek plaatshad maar via een al langer gehanteerde 
methode, die van het track record. Dat dit op deze manier gebeurde kwam 
doordat het Handboek als onpraktisch werd beschouwd door de ambassades, die 
het werk nu eenmaal in de praktijk moeten uitvoeren. Toch staat vast dat zonder 
de impuls die de minister gaf aan dit onderwerp er geen omslag op het ministerie 
had plaatsgevonden. De ambtelijke top stond voor het eerst in de geschiedenis 
volledig achter de nieuwe aanpak van dit probleem. Dat het Handboek vervolgens 
niet als leidraad werd genomen doet hier niets aan af. De boodschap  
aan het ministerie was duidelijk, er moest echt werk gemaakt worden  
van corruptiebestrijding.  

De wens dit te doen was ook niet meer te negeren, aangezien de Tweede 
Kamer hier sterk op had aangedrongen. Dit bleek wel tijdens een overleg van de 
vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken in 2003. Toen maakten 
Kamerleden van verschillende partijen duidelijk dat corruptie, zeker waar dit 
samenviel met Nederlandse projecten, niet langer te tolereren viel. Zo liet de VVD 
bij monde van het toenmalige Kamerlid Ayaan Hirsi Ali geen twijfel bestaan over 
de positie van de VVD: “Neem bijvoorbeeld een land waar sprake is van 
cliëntelisme, van corruptie. Als keer op keer blijkt dat donorgeld anders wordt 
ingezet dan waarvoor het bedoeld is, dat het verdwijnt naar de familie en via 
andere kanalen dan de bedoelde, is het heel dom om volgend jaar weer een 
bedrag te geven.”206 In dit overleg voegde Mat Herben van de LPF er nog dit aan 
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toe: “Mijn partij heeft wel grote moeite met verspilling, bureaucratie, corruptie 
en het niet kunnen meten van effectiviteit. Dat is trouwens überhaupt de rode 
draad in het gedachtegoed van Fortuyn. Wij hebben daarom grote waardering 
voor het streven van de minister om een waarderingssysteem op te zetten.”207  

Niet alleen partijen rechts van het midden hadden kritiek op het tot dan 
toe gevoerde beleid. Ook de SP was van mening dat goed bestuur niet voldoende 
gewaarborgd was geweest en buitenlandwoordvoerder Harry van Bommel sloot 
zich dan ook aan bij de kritiek geuit door Hirsi Ali. Hij vond haar alleen nog niet 
ver genoeg gaan in de consequenties die zij verbond aan haar waarnemingen: 
“Komt mevrouw Hirsi Ali nog met een voorstel voor een parlementaire 
onderzoekscommissie naar het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid? Dat zou 
passen bij haar grote woorden. Dat kunnen wij mogelijk komen tot een breuk 
met het verleden, tot nieuw beleid. Nu krijgen wij alleen maar een slap verhaal 
over strengere eisen voor goed bestuur. Dat wil uiteindelijk iedereen wel. Komt 
er nu ook boter bij de vis?”208  

Doordat voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis bijna Kamerbreed 
er kritiek kwam op het beleid ten aanzien van corruptie en goed bestuur had Van 
Ardenne geen andere keuze dan hier sterk op in te zetten in haar beleid. Nu wilde 
zij dit zelf overigens ook. Ook de minister vond het ontoelaatbaar dat corruptie en 
wanbeleid zonder consequenties zouden blijven. Daarom, zo liet de minister in 
het overleg blijken, was een onderwijsprogramma in Indonesië stopgezet: “Wij 
zijn nog bezig met het onderwijsprogramma in Indonesië. Daar is corruptie aan 
te pas gekomen, vandaar dat ik dat programma tijdelijk heb stopgezet. Er 
wordt uitgezocht hoe de situatie kan worden verbeterd met het oog op de 
voortzetting ervan. Op de condities die ik afgelopen zomer heb waargenomen, 
konden wij echt niet doorgaan met dit programma.”209 Van Ardenne was niet 
alleen in woord maar ook in daad kritisch waar het ging om corruptie. Daarom 
maakte zij werk van beleidsnotities over dit onderwerp en deze houding miste 
zijn uitwerking op het departement niet. Dat bleek ook uit ‘Resultaten in 
ontwikkeling, rapportage 2005-2006’, dat door haar opvolger werd 
gepresenteerd maar ging over de periode dat Van Ardenne nog aan het roer 
stond. Hierin was het hoofdstuk ‘Goed bestuur en mensenrechten’ uitgebreid en 
was het onderwerp daarnaast ook een steeds terugkerend thema geworden. Ook 
ging het in de rapportage niet alleen uitsluitend over de partnerlanden maar werd 
ook aandacht geschonken aan multilaterale hulp (een kwart van de totale hulp 
wordt uitgegeven via dit kanaal).210 

Toch kan niet gezegd worden dat het beleid aan het einde van de 
ambtstermijn van Van Ardenne volledig uitgewerkt was. Er bestond wel in grote 
mate helderheid over de politieke koers die gevold zou gaan worden. Het thema 
goed bestuur was niet meer weg te denken. Maar minder duidelijk was welke 
instrumenten gebruikt zouden gaan worden om aan deze politieke wens invulling 
te geven. Het Handboek was eigenlijk mislukt als instrument en het track record 
werd pas in 2006 echt serieus genomen door de meeste posten, iets dat voor deze 
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periode nog zeker niet het geval was. Een bijkomend probleem was dat goed 
bestuur geen onderdeel was van de Millenniumdoelen, zodat de aandacht ervoor 
niet automatisch was maar in sterke mate afhing van de bewindspersoon.  

Een ander steeds weer terugkerend probleem wat betreft het thema was 
dat van de analyses. Ook in 2006 moest het ministerie erkennen dat er nog niet 
voldoende duidelijk was of het gevoerde beleid effectief was geweest. Daarom 
werd de volgende aanbeveling opgenomen in de rapportage: “De effectiviteit van 
het beleid op het gebied van goed bestuur en mensenrechten moet verhoogd en 
beter zichtbaar gemaakt worden. Het gaat dan in de eerste plaats om de 
effecten op de kwaliteit van het bestuur en de naleving van de mensenrechten, 
en in de tweede plaats ook om de effecten op de armoedebestrijding en 
ontwikkeling. Om hieraan bij te dragen zal Nederland  het komende jaar  
starten met het uitvoeren van quick-scans van bestuur en  
corruptie in partnerlanden”.211 

Een nieuw instrument diende zich aan het einde van Van Ardenne’s 
periode dus aan, de quick-scan. Dit instrument was specifiek gericht op 
corruptie.212 Daarnaast werd het verdrag van Cotonou in deze periode gesloten. 
Met dit verdrag verbond Nederland zich via de Europese Unie aan afspraken om 
corruptie in 76 landen te helpen bestrijden en goed bestuur te bevorderen.213 Dus 
niet alleen Nederland, maar ook steeds meer andere Europese landen maakten 
werk van het thema. Daar komt nog bij dat er ook een ‘Task Force Anti-Corruptie’ 
(TFAC) in 2005 werd opgericht. Doel van deze task force was een duidelijk beeld 
te krijgen op welke wijze Nederlandse hulpgelden in aanraking kwamen met 
corruptie en op welke wijze dit bestreden en voorkomen zou kunnen worden. Dat 
de TFAC werd ingesteld had mede te maken met druk vanuit de Tweede Kamer, 
die corruptie als groot probleem zag. Vooral Fover het eventueel weglekken van 
donorgelden was de Kamer bezorgd en de task force kon daarom ook op grote 
politieke steun rekenen.214 Corruptiebestrijding kwam hierdoor expliciet in de 
aandacht te staan en was niet langer slechts een onderdeel van goed bestuur. Een 
gevolg hiervan was dat vanaf 2006 Van Ardenne bestuurlijk uitging van de 
zogenaamde ‘nultolerantie’ wat betekent dat zodra corruptie werd waargenomen 
er altijd opgetreden diende te worden. Ook kwamen er richtlijnen voor 
ambassadepersoneel, zoals een meldingsplicht.215 

Betekent dit dan dat de grote omwenteling in 2006 een feit was? Dit lijkt 
op bestuurlijk niveau wel het geval te zijn en daarmee was de wens van A wat dit 
onderdeel betreft zeker voor een deel uitgekomen, wat ook blijkt uit de 
bewoordingen die in ‘Resultaten in ontwikkeling, rapportage 2005-2006’ werden 
gebruikt: “Goed bestuur en naleving van mensenrechten, en met name inspraak 
en verantwoording, politieke stabiliteit, effectief bestuur. Goede wet- en 
regelgeving, handhaving van de rechtsstaat en effectieve corruptiebestrijding, 
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verhogen [immers] de effectiviteit van ontwikkeling”.216 Tegelijkertijd maakt dit 
citaat ook duidelijk dat A’s wens, dat goed bestuur en corruptiebestrijding het 
eerste uitgangspunt zouden moeten zijn bij ontwikkelingssamenwerking, niet was 
doorgedrongen. Het eerste uitgangspunt was en bleef armoedebestrijding, en 
goed bestuur een middel om dit te bereiken. A geloofde juist dat het eerste 
uitgangspunt goed bestuur en corruptiebestrijding zouden moeten zijn omdat via 
deze weg de armoede vanzelf verminderd zou worden. 

Van Ardenne’s ambtstermijn valt te typeren als de periode in de 
Nederlandse politieke geschiedenis waarin corruptiebestrijding definitief 
doordrong als beleidsdoel op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer 
algemeen gold dit voor het thema goed bestuur, dat in vele nota’s en rapporten 
aan bod kwam. De eerste aanzet tot deze omwenteling was al gegeven onder haar 
voorganger, maar zonder de politieke wil van Van Ardenne had de omslag langer 
op zich laten wachten. Tegelijkertijd was die omslag onafwendbaar, doordat de 
Tweede Kamer dit vraagstuk niet langer wenste te negeren. Maar eenvoudig was 
de weg naar duidelijke beleidsintenties niet. Het Handboek mislukte als 
instrument omdat het te onpraktisch was. De ambassades bleven hierdoor 
terugvallen op een instrument dat zich al bewezen had, het track record. Maar al 
met al schoten de instrumenten om corruptievraagstukken te analyseren en te 
herkennen tekort, wat wel blijkt uit de nieuwe instrumenten die aan het einde 
van haar periode hun opwachting maakten, zoals de quick scan. Ook het instellen 
van de TFAC geeft aan dat er nog geen duidelijk, inzicht op het ministerie was 
over hoe de problemen in de praktijk aan te pakken. Een duidelijk onderscheid 
tussen beleidsimpulsen en de praktische uitwerking is dus noodzaak, gezien de 
problemen die hiermee waren.  

Dat het ministerie anders dan onder Herfkens onder Van Ardenne nu wel 
mee ging in de strijd tegen corruptie kwam doordat de tijdgeest in het voordeel 
was voor diegenen die corruptie zagen als een rem op ontwikkeling. Van Ardenne 
had geen last meer van het idee dat corruptie ook als ‘smeerolie’ voor de 
economie kon worden gezien, wat in de voorgaande decennia wel vaak werd 
gedacht.217 Hiermee samen viel dat er op het ministerie medewerkers waren die 
deze visie deelden en die tegelijkertijd invloedrijke posities bezetten, zoals 
Mevrouw A. Ofwel, vrije geesten die nodig zijn voor een omslag waren op het 
ministerie aanwezig. De kennis ontbrak echter nog wel vaak, gezien de kritiek op 
het Handboek. Maar deze werd in de loop van de periode tot aan 2007 wel voor 
een deel vergaard.  

Het discours waarbinnen al de veranderingen plaatsvonden verschilt niet 
wezenlijk met dat van tijdens de periode Herfkens. De professionalisering en 
pragmatisering werden doorgezet. Ontwikkelingssamenwerking kreeg onder haar 
bewind veel kritiek te verduren, zeker van de Kamer, maar deze kritiek werd 
serieus genomen en er werd wat mee gedaan, wat bevestigd wordt door de 
instelling van de TFAC. Voor het corruptievraagstuk heeft Van Ardenne dus zeer 
veel betekend. Zij was het die de nultolerantie invoerde, die ‘Resultaten 
rapportages’ introduceerde en die nota’s over dit onderwerp niet langer 
tegenhield. Of haar werk werd gecontinueerd door haar opvolger zal in de 
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volgende paragraaf blijken. 
 

 
3.4 Het anti-corruptiebeleid wordt bestendigd 
 
Minister Koenders werd op 22 februari 2007 benoemd. Hij zette de koers van zijn 
beleid uiteen in de beleidsnotitie ‘Een zaak van iedereen, investeren in 
ontwikkeling in een veranderende wereld, ontwikkelingssamenwerking 2007-
2011’ dat in oktober van 2007 verscheen. Net als alle voorgaande ministers 
probeerde Koenders direct zijn eigen stempel op het beleid te drukken door de in 
hoofdstuk één aangehaalde profielen te introduceren. De reden hiervoor was het 
beleid nog specifieker dan onder Van Ardenne te verbinden aan de 
Millenniumdoelen, die een ijkpunt voor het gevoerde beleid zouden gaan vormen. 
Dit werd nog eens extra duidelijk gemaakt door de door Koenders geïnitieerde 
‘Akkoorden van Schokland’, een manifestatie die hij in de zomer van 2007 
organiseerde. Doel van deze bijeenkomst was akkoorden te sluiten tussen het 
ministerie en andere groepen en instanties, waaronder het bedrijfsleven, die aan 
zouden sluiten op de Millenniumdoelen. De bijeenkomst paste in de wat 
populistische aanpak van de minister, die de Nederlandse bevolking nauw bij het  
beleid wilde betrekken. 
 De grote nadruk die de minister legde op de Millenniumdoelen leek in 
eerste instantie ten koste te gaan van de aandacht voor goed bestuur en 
corruptiebestrijding. In ‘Een zaak van iedereen’ werd bijvoorbeeld geen specifieke 
aandacht besteed aan het thema goed bestuur. Koenders richtte zich juist 
specifiek op vier beleidsthema’s die wat hem betreft tijdens zijn periode meer 
aandacht verdienden. En daar zat goed bestuur niet bij maar wel “(i) veiligheid en 
ontwikkeling, (ii) economische groei en verdeling, (iii) meer rechten en kansen 
voor vrouwen en bijzondere aandacht voor seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, en (iv) klimaat, duurzaamheid en energie.”218 Koenders 
verdedigde zijn keuze door te wijzen op de voortgaande globalisering die volgens 
hem juist op deze vier terreinen een risico met zich meebracht. Volgens zijn 
analyse kan globalisering tot hoge economische groei leiden mits de voorwaarden 
goed zijn. In met name Afrika ontbraken volgens Koenders die voorwaarden 
aangezien op dit continent de infrastructuur ontbreekt naast dat het continent al 
buitenproportioneel hard door de aidsepidemie wordt getroffen.219 
 Koenders besloot de partnerlanden onder te verdelen aan de hand van de 
ontwikkelingsstadia waarbinnen de Millenniumdoelstellingen van wordt 
uitgegaan. Ook wat betreft het multilaterale beleid werd nadrukkelijk gekeken 
naar deze doelstellingen. In zijn toespraak tijdens de Schokland manifestatie liet 
hij hier geen twijfel over bestaan: “Natuurlijk moeten we ook samenwerken met 
internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, waar de Millennium 
Ontwikkelingsdoelen zeven jaar geleden gelanceerd werden. Gisteren kreeg ik 
een persoonlijke boodschap van de Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties, Ban Ki Moon. Hij staat pal achter onze schoktherapie voor de 
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Millennium Ontwikkelingsdoelen (…).”220 
 De reden voor deze ogenschijnlijke beleidsomslag lag waarschijnlijk 
gelegen in het feit dat Koenders ontwikkelingssamenwerkingsbeleid na de 
pragmatische jaren van Herfkens en Van Ardenne weer meer wilde 
populariseren. Een toegankelijke en wat optimistische benadering, meer in de 
traditie van Pronk, leek Koenders’ beleid te kleuren. Dit bleek tijdens Schokland, 
maar ook in een interview met het magazine van de jonge socialisten van de 
PvdA. Hierin hekelde Koenders de cultuur die hij aantrof op het ministerie 
tijdens zijn eerste periode: “Ik vond dat ontwikkelingssamenwerking erg naar 
binnen gekeerd was. Er waren wel veel mensen bij betrokken maar dit was een 
elite. Daarom zijn we begonnen met consultaties in de samenleving zoals het 
Akkoord van Schokland. Hier bleek dat veel jongerenorganisaties, 
milieuorganisatie en ook het bedrijfsleven bereid zijn iets te doen.”221 
 Het lijkt er dus op dat Koenders zich tijdens het begin van zijn periode 
stoorde aan overmatige kritiek op het beleid als deze naar zijn mening niet 
opbouwend was. Zo was hij niet bijzonder ontvankelijk voor de kritiek die het 
IOB leverde op het gevoerde Afrikabeleid tussen 1998 en 2006. Hun rapportage, 
een van de meest uitgebreide onderzoeken naar het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in jaren, was op punten zeer kritisch, zeker 
op het gebied van goed bestuur en corruptiebestrijding. De kabinetsreactie op het 
rapport was zuinig. Zo was het kabinet bij monde van Koenders het niet eens met 
de conclusie van het IOB dat de vorming van een coherent goed bestuur beleid 
moeizaam was geweest. Een op zich niet erg opzienbarende conclusie, gezien de 
interne communicatie op het ministerie, de problemen rond het Handboek en de 
problemen bij de vertaling van de beleidsintenties naar bruikbaar praktisch 
beleid. Maar in niet mis te verstane bewoordingen werd het beeld dat het IOB 
schetste verworpen: “Doordat IOB zich in zeer beperkte mate rekenschap geeft 
van de veranderende internationale en nationale context is haar conclusie, dat 
de vormgeving van beleid voor goed bestuur moeizaam was, naar onze mening 
nogal kort door de bocht. Goed bestuur is de afgelopen jaren geëvolueerd van 
een vooral technisch naar een meer politiek gedefinieerd begrip, waarbij niet 
alleen de aanwezigheid van formele instituties, maar ook de wijze waarop de 
principes van goed bestuur in de praktijk worden gebracht, centraal staan. Dat 
is een positieve ontwikkeling. Gezien complexiteit van dit beleidsterrein is het 
echter niet verwonderlijk dat een nadere, in de praktijk bruikbare uitwerking 
niet alleen in Nederland maar ook internationaal met vallen en opstaan 
gepaard gaat. Wij zijn het van harte met IOB eens dat een te technische analyse 
het zicht ontneemt op de realiteit achter de façade van formele instituties in 
Afrika.”222 Wat in deze reactie opvalt is dat ze wat vreemd overkomt omdat aan 
de ene kant het kabinet het niet eens is met de IOB maar tegelijkertijd wordt 
erkend dat het beleid met vallen en opstaan tot stand is gekomen. Zo kan het 
beeld ontstaan dat Koenders het bij voorbaat niet eens is met stevige kritiek, 
hoewel hij in de kern de kritiek deelt, zoals in dit geval. Ook dat draagt bij aan het 
beeld dat Koenders tijdens het begin van zijn ambtstermijn het vooral wilde 

                                                 
220 Bert Koenders, Het akkoord van schokland (openingstoespraak Schokland, 30 juni 2007). 
221 Marjolein Nieuwdorp, ‘Ongelijkheid scherper dan ooit’, Lava (jaargang 9, oktober 2007) 8-9 aldaar 8. 
222 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008 (29 237, nr. 66, KST 115130, ’s Gravenhage 2008) 7. 
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hebben over de toekomst en over wat wel goed ging op het ministerie. 
 Toch heeft Koenders deze benadering uiteindelijk moeten loslaten. Dit 
kwam doordat de kritiek op het beleid steeds sterker werd. Zeker na ‘Schokland’ 
kwam er in Nederland een stevig debat op gang. Koenders kon deze kritiek niet 
langer wegwuiven door te stellen dat de kritiek feitelijk achterhaald was omdat ze 
al was verwerkt in zijn beleidsnotitie. Hij werd daarnaast ook gedwongen diep in 
te gaan op de conclusies van het IOB door het Kamerdebat dat werd gehouden 
naar aanleiding van het rapport (een half jaar na de beleidsreactie van het 
kabinet). In dit debat werden vraagstekens gezet bij het beleid dat tot dan toe 
gevoerd was. In het bijzonder het Kamerlid Arend Jan Boekestijn vestigde met 
zijn kritiek in deze periode de aandacht op zich. Boekestijn stelde een 
parlementair onderzoek voor naar de effectiviteit van het gevoerde beleid en 
pleitte voor een halvering van het totale budget.223 Maar ook de eigen 
coalitiepartners stelden in het debat kritische vragen over corruptiebestrijding. 
Zo wil de het CDA geïnformeerd worden over een nieuw corruptie en goed 
bestuur beoordelingssysteem, de zogenaamde Strategic Governance and 
Corruption Assessments (SGACA’s). Deze methode, aan het einde van Van 
Ardenne’s periode ontwikkeld (en eerder aangehaald als de quick-scans) werd in 
het eerste jaar van Koenders geïmplementeerd en de eerste resultaten dienden 
zich rond het debat aan.224 
 Koenders moet zich onder druk hebben voelen staan want naar aanleiding 
van het brede maatschappelijke debat begon hij zich te ontwikkelen tot een 
uigesproken hardliner waar het goed bestuur en corruptie betrof. Dit werd 
zichtbaar toen hij in het programma ‘Rondom 10’ op 25 oktober 2008 meedeelde 
dat hulp aan een land zou stoppen “op het moment dat er sprake is van enige 
vorm van corruptie”.225 De minister moet hebben begrepen dat in die 
oktobermaand in Nederland aan de effectiviteit en legitimiteit van 
ontwikkelingssamenwerking getwijfeld werd en dat de beste manier om hier 
tegenin te gaan was om de tegenstanders van het beleid munitie uit handen te 
nemen door zelf zeer uitgesproken te zijn. De nultolerantie werd door Koenders 
in het debat daarom krachtig uitgedragen en gedefinieerd tot het niveau zoals hij 
dat uitdroeg in Rondom 10. Of hij deze bewoordingen in de praktijk ook 
doorzette zal in het volgende hoofdstuk blijken maar feit is dat volgend op zijn 
optreden in het programma steeds vaker nieuws naar buiten kwam over die 
strikte lijn. In december van 2008 kwam naar zo naar buiten dat de 
begrotingssteun aan Nicaragua werd opgeschort vanwege de omstreden lokale 
verkiezingen in dat land.226 Ook scherpte hij naar aanleiding van het debat in 
oktober het Afrikabeleid aan en hij wees daarbij expliciet op het gevoerde  
goed bestuur beleid.227 
 De vraag is nu natuurlijk of de kritiek die Koenders kreeg terecht was? 
Was zijn beleid wezenlijk anders dan dat van zijn voorganger? Wat betreft het 
goed bestuur beleid was dit eigenlijk niet het geval. De initiatieven ontplooid door 
                                                 
223 Volkskrant, Koenders en Boekestijn in clinch om hulp Afrika (22 oktober 2008). 
224 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009 (29 237, nr. 79, KST 122903, ’s Gravenhage 2008) 24. 
225 NCRV, Rondom 10 (25 oktober 2008). 
226 http://www.minbuza.nl/nl/actueel/nieuwsberichten,2008/12/opschorting-begrotingssteun-
nicaragua.html.  
227 http://www.minbuza.nl/nl/actueel/nieuwsberichten,2008/10/koenders-scherpt-afrika-beleid-aan.html.  
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Van Ardenne werden doorgezet. Zo werden SGACA-analyses uitgevoerd en werd 
de Kamer apart geïnformeerd over het te voeren goed bestuur beleid. Dat 
Koenders in ‘Een zaak van iedereen’ niet een apart hoofdstuk wijdde aan goed 
bestuur geeft in die zin alleen aan dat hij de toon in eerste instantie wilde 
wijzigen. Beleidsmatig bleef goed bestuur echter in de aandacht staan. Dit bleek 
wel in de brief die hij op 17 oktober 2008 stuurde naar de Kamer als aanvulling 
op ‘Aan elkaar verplicht. In de brief werd corruptie als onderdeel van goed 
bestuur zeer expliciet genoemd: “Waar het de besteding van Nederlandse 
ontwikkelingsgelden betreft tolereer ik geen corruptie: indien, ondanks de 
toetsing vooraf, toch blijkt dat bij de besteding van gelden op de een of andere 
wijze corruptie in het spel is, volgen sancties. Nederland heeft hiervoor een 
duidelijk sanctiebeleid en dat wordt ook toegepast. Bij algemene 
begrotingssteun ligt dit ingewikkelder dan bij project- of programmasteun, 
omdat het niet om geoormerkte bijdragen gaat. In dat geval is niet altijd direct 
vast te stellen of de onregelmatigheden de besteding van Nederlandse 
ontwikkelingsgelden betreffen. In dat geval wordt een algemene beoordeling 
van de situatie gemaakt, waarop duidelijke sanctiemaatregelen worden 
gebaseerd. Ik deins er niet voor terug om begrotingssteun tijdelijk aan te 
houden of te korten, indien er onvoldoende vertrouwen bestaat in de bereidheid 
van een regering om zich in te zetten voor goed bestuur.”228 

In de brief was er ook een verwijzing naar de TFAC. De uitkomsten van 
deze studie konden wat Koenders betreft gezien worden als lijdraad voor het 
nieuw te voeren anti-corruptiebeleid. Hij onderschreef de conclusie dat goed 
bestuur en corruptie niet los van elkaar gezien kunnen worden maar dat 
tegelijkertijd in de praktijk corruptie een om een aparte aanpak vraagt. De 
SGACA’s typeerde hij hierin als een nieuw en bruikbaar instrument. Hij wees er 
daarnaast op dat voor corruptiebestrijding politieke wil nodig is waarmee hij zich 
gesterkt voelde in zijn streven ontwikkelingssamenwerking politieker te maken. 
Nieuw in vergelijking met Van Ardenne was dat Koenders ook wees op de 
aanbodkant van corruptie, wat wil zeggen dat Nederland zelf ook een eigen 
verantwoordelijkheid heeft waar het gaat om het in stand houden van corrupte 
praktijken. Ambassadepersoneel moest daarom geleerd worden dit onderwerp 
aan te kaarten bij het bedrijfsleven, dat hierin uiteraard een rol speelt.229 

De koers die onder Van Ardenne was ingezet bleef dus wat betreft goed 
bestuur intact. De beleidsveranderingen die Koenders wel doorvoerde kunnen 
ook niet gezien worden als een radicale breuk met het verleden. De vier 
beleidsintensiveringen in het kader van de Millenniumdoelen kunnen niet als een 
grote omslag beschouwd worden en hetzelfde geldt voor de landprofielen. In de 
praktijk betekent die indeling waarschijnlijk alleen een verduidelijking van wat al 
het geval was. Natuurlijk wordt het partnerland Bangladesh anders benaderd als 
Indonesië. Ook het aantal partnerlanden bleef hetzelfde, en net als Van Ardenne 
was het beleid ten aanzien van goed bestuur voor die landen gericht op de 
mogelijkheid tot verandering en gold het dus niet als absolute voorwaarde. 
Koenders maakte duidelijk dat wat hem betreft een dialoog nodig was met lokale 

                                                 
228 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009 (29 237, nr. 80, KST 123308, ’s Gravenhage 2008) 6. 
229 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008 (KST 117871) 1. 
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overheden om de goed bestuur doelen te bereiken.230 In die zin brak Koenders 
met het beleid van zijn PvdA voorganger Herfkens, die goed bestuur wel als 
voorwaarde stelde. Aan de andere kant valt zijn wens het beleid politieker te 
maken wel weer te plaatsen in de PvdA traditie. Die wens leidde er ook toe dat 
verwacht werd dat Koenders weer minder de nadruk zou leggen op 
samenwerking met het bedrijfsleven, een typisch VVD/CDA beleidspunt. Maar 
ook op dit punt bleef een breuk met zijn voorganger uit. 
Ontwikkelingssamenwerking bleef de relaties met het Nederlandse bedrijfsleven 
in stand houden. De uitgaven aan ORIO, een ontwikkelingshulppartnerschap 
tussen het ministerie en bedrijfsleven, bleven intact.231 

Het enige dat sterk veranderde in vergelijking met zijn voorganger was de 
toon die de minister in eerste instantie aansloeg. Terugblikkend moet dit als een 
vergissing worden getypeerd. Hierdoor maakte Koenders zichzelf onnodig 
kwetsbaar. Zeker de keuze om goed bestuur niet als apart hoofdstuk op te nemen 
in ‘Een zaak van iedereen’ was een fout. Zo ontstond het beeld dat de minister een 
stap terug zette in het beleid. Bijzonder hoogleraar ontwikkelingsstudies Paul 
Hoebink van de Universiteit Nijmegen, een autoriteit op het gebeid van 
ontwikkelingssamenwerking, dacht dit dan ook waar te nemen. Hij sprak eind 
2007 over een “stuitend vage” notitie toen hij het had over ‘Aan elkaar verplicht’. 
De reden hiervoor was het gebrek aan concreet beleid. Hoebink wees bijvoorbeeld 
op het geld dat zou worden vrijgemaakt voor corruptiebestrijding in notoir 
corrupte landen. De vijftien miljoen euro die hiervoor werd gereserveerd 
omschreef Hoebink als “politieke profilering met gebakken lucht”.232 

Afgezien van de eerste populistische periode veranderde er feitelijk niet 
veel en werden er geen significante beleidsaanpassingen gedaan op het gebeid 
van goed bestuur en corruptiebestrijding. In ‘Een zaak van iedereen’ stond 
immers al geschreven dat goed bestuur een voorwaarde is voor duurzame 
ontwikkeling en dat dit onderwerp een kerndoel zou zijn.233 Ook bleek in de 
notitie al dat Koenders begreep dat voor blijvende steun voor het beleid de 
Nederlandse bevolking geïnformeerd moest worden over de resultaten en dat 
evaluaties van het beleid hiervoor onontbeerlijk waren. Anders zou de steun voor 
het beleid kunnen afnemen, waar het in de maand rond het debat over het IOB 
rapport over het Nederlandse Afrikabeleid op leek uit te draaien.234 Door 
Koenders ommezwaai gebeurde dit niet waardoor het beleid ook in zijn periode 
overeind bleef en verder uitgewerkt werd. 
 
 
3.5 Een weg van vallen en opstaan 
 
Begin 2009 leek corruptiebestrijding definitief in tenminste de 
beleidsformulering onderdeel uit te maken van de plannen van Buitenlandse 
Zaken. Binnen de bredere goed bestuursaanpak was het zelfs geëvolueerd tot een 
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231 Het Financiële Dagblad, Koenders zegt onder druk CDA extra geld toe voor bedrijfsleven (4 juli 2008). 
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op zichzelf staand vraagstuk, getuige de oprichting van de TFAC. Corruptie kon 
daarnaast ook op een contante aandacht vanuit het Parlement rekenen, en dat 
Kamerbreed. Voor het eerst leek het er ook op dat een overkoepelend, alom 
geaccepteerd analyse-instrument was ontwikkeld in de vorm van de SCAGA’s. 
Ambassades hadden veel minder moeite met de implementatie van dit 
instrument dan met het Handboek, dat nog geen vijf jaar daarvoor op grote 
praktische bezwaren stuitte. Dat de SGACA’s succesvol waren heeft waarschijnlijk 
ook te maken met het feit dat dit instrument gebruik maakte van het track 
record, de methode die al eerder door ambassades als zinvol en  
bruikbaar werd omschreven.  
 Dat het in 2009 tot dit alles kwam ging niet vanzelf. Het was een 
moeizame weg, die begon met het ministerschap van Herfkens. Voor haar tijd 
waren corruptiebestrijding en goed bestuur nog niet doorgedrongen tot het 
bewustzijn binnen het veld van Ontwikkelingssamenwerking. Zeker niet in 
Nederland, dat nog steeds in het idealistische Pronkiaanse discours verkeerde. 
Met Herfkens veranderde dit. Onder haar bewind werd op het departement een 
professionalisering ingezet en werd het beleid wat betreft goed bestuur meer 
pragmatisch. Dit viel samen met een veranderende tijdsgeest, die voor het eerst 
zichtbaar werd binnen non-gouvermentele organisaties als de Wereldbank en 
Tranparency International. Voor het eerst in de geschiedenis werden harde 
bewoordingen gebruikt in de richting van de leiders van ontwikkelingslanden 
waar het ging om corruptie en goed bestuur. Niet langer werd dit consequent met 
de mantel der liefde bedekt omdat men anders bang was een partner in het kader 
van de Koude Oorlog te verliezen. Ook gold steeds minder het schuldbesef wat 
betreft de kolonisatie. Een nieuwe generatie beleidsmakers had hier minder 
gevoeligheid voor en wilde het beleid, na de vele miljarden die waren 
gespendeerd, resultaat zien opleveren. 
 Toch kan Herfkens niet aangewezen worden als de bewindspersoon die het 
anti-corruptiebeleid in Nederland formaliseerde. De initiatieven die zij 
ontplooide hadden namelijk nog geen duidelijke fundering. Er werd wel een 
‘Handboek Goed Bestuur’ ontwikkeld, maar dit werd uiteindelijk niet aan de 
Kamer gepresenteerd en de ontwikkeling op dit gebied werd uiteindelijk 
stopgezet. Wel stelde Herfkens voorwaarden op het gebeid van goed bestuur aan 
landen waar een ontwikkelingsrelatie mee was, maar een eigen instrumentarium 
waarop deze keuze was gebaseerd ontbrak eigenlijk. Het track record betstond al 
wel, maar het IOB concludeerde in de Afrikarapportage dat het niet ongewoon 
was dat dit vluchtig werd ingevuld en dat hiervoor geen extra mankracht werd 
vrijgemaakt. Het niveau van beleidsontwikkeling op het departement was dus 
niet van dien aard dat de periode Herfkens kan worden aangeduid als die waarin 
corruptiebestrijding definitief doorbrak. 
 Onder Van Ardenne veranderde qua discours weinig. Zij bleef vasthouden 
aan de onder Herfkens ingezette professionalisering. Wel was zij minder politiek 
dan haar voorganger en had zij iets meer oog voor de relaties met het 
Nederlandse bedrijfsleven wat betreft het verlenen van hulp. Ook stelde zij 
minder voorwaarden aan de hulp. Goed bestuur werd onder haar bewind meer 
een doelstelling. Zij begreep dat om die doelstelling te bereiken er instrumenten 
vereist waren. Daarom hervatte zij het werk aan het Handboek. Dit resulteerde 
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uiteindelijk in een document dat ter informatie aan de Kamer werd verstrekt 
maar wat in de praktijk vanwege praktische bezwaren nauwelijks werd gebruikt. 
Wat uit dit onderzoek wel bleek is dat wat betreft de kennis op het departement 
er personen waren die net als de minister grote vraagstekens zetten bij de 
effectiviteit van hulp als er onvoldoende goed bestuur in het land aanwezig was. 
Mede hierdoor kon er onder Van Ardenne uiteindelijk wel een omslag 
plaatshebben. Die omslag kan geplaatst worden in het jaar 2006, toen een aantal 
zaken samenkwam. Zo bleek het track record steeds serieuzer ter hand te worden 
genomen, onder ander door de druk vanuit het departement op de ambassades. 
Ook werd de nultolerantie geïntroduceerd waar het ging om Nederlandse 
hulpgelden in relatie tot corruptie. Daarnaast werd de druk vanuit de Kamer ook 
groter, werd de TFAC geïnstalleerd en diende een nieuw instrument zich aan, de 
SCAGA. Van Ardenne mag dus beschouwd worden als de minister die wat betreft 
goed bestuur en corruptiebestrijding de beleidsontwikkeling definitief maakte. Er 
was na haar periode geen weg meer terug. 
 Dat er geen weg meer terug was bemerkte Koenders ook. Hij begon zijn 
ministerschap met het idee dat na het pragmatisme van Herfkens en Van 
Ardenne het weer tijd was voor idealisme. In die zin kan hij worden omschreven 
als een erfgenaam van Pronk. Toch was dit vooral in woord het geval, en minder 
in daad. Hij koos er voor in zijn eigen beleidsnotitie niet expliciet de nadruk op 
goed bestuur te leggen door dit onderwerp een eigen hoofdstuk toe te kennen. 
Maar in de praktijk zette hij het onder Van Ardenne ingezette beleid voort. Toch 
was de kritiek op zijn beleid groot. Blijkbaar was men bang dat de jaren van het 
Pronkiaanse idealisme zich weer zouden herhalen. De mislukking van ‘Een 
wereld van verschil’ was blijkbaar nog niet vergeten. Koenders kreeg het verwijt 
vaag en laks te zijn doordat hij niet duidelijk over het voetlicht kreeg dat hij ook 
werk maakte van goed bestuur. Maar qua goed bestuur beleid leek hij zelfs meer 
overeenkomsten te hebben met zijn CDA voorganger dan met Herfkens, omdat 
hij goed bestuur ook meer zag als doelstelling.  
 Om de doelstelling te bereiken had Koenders de beschikking over de 
SGACA. Dit instrument begon tijdens zijn eerst jaar de eerste resultaten te tonen. 
Juist onder Koenders leek corruptiebestrijding uit te groeien tot een zelfstandig 
vraagstuk door de resultaten van de TFAC. Koenders begreep dat men hem teveel 
in het idealistische discours van Pronk plaatse, iets dat hij zelf veroorzaakte door 
zijn communicatie maar tegelijkertijd niet in lijn was met het beleid dat hij 
voerde. Dit verschilde namelijk niet wezenlijk met dat van zijn voorganger. En 
daarmee groeide het goed bestuurbeleid door en kwamen er eind 2008 steeds 
meer signalen dat dit onderdeel van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid niet 
meer weg te denken was en niet slechts tijdelijk op belangstelling kon rekenen. 
Dit bleek alleen al uit de wijze waarop Koenders sprak over corruptie in het 
openbaar. 
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De harde realiteit: praktisch anti-
corruptiebeleid 
 
 
Beleidsontwikkeling en praktisch beleid zijn twee verschillende zaken. In het 
vorige hoofdstuk bleek al dat de vertaling van beleidsintenties naar praktisch 
beleid moeizaam kan zijn. De problemen die er waren met het Handboek is hier 
een voorbeeld van. Maar is dit ook het enige voorbeeld? Of is er vaker sprake van 
een spanningsveld tussen wens en praktisch haalbaarheid? En wat betekent 
praktisch anti-corruptiebeleid voor Nederland? Wordt er werkelijk serieus werk 
gemaakt van deze problematiek of valt hier het nodige op aan te merken? Wat 
bedoelt bijvoorbeeld minister Koenders met de opmerking dat als corruptie 
wordt geconstateerd de hulp wordt stopgezet? Welk plan treedt dan in werking en 
op basis van welke gegevens komt men tot de conclusie dat er sprake is van 
corruptie? Deze vragen zijn van belang voor de beantwoording van de 
onderzoeksvraag. Hieruit valt namelijk af te leiden in hoeverre Nederland anti-
corruptiebeleid serieus neemt. Mocht het beleid in de praktijk gebrekkig blijken 
te zijn, dan kan dit een aantal oorzaken hebben. Wellicht heeft het dan te maken 
hebben met een gebrek aan serieuze interesse in het onderwerp. Maar dit hoeft 
niet zo te zijn. Het kan natuurlijk ook andere oorzaken hebben. Die worden in dit 
hoofdstuk onderzocht. 

De nadruk zal in het hoofdstuk liggen op het huidige beleid. Toch zal de 
weg naar dit beleid toe ook uitvoerig worden beschreven omdat dit het discours 
waarbinnen het ministerie nu opereert verduidelijkt. Want ook praktisch beleid 
ontstaat niet uit het niets maar heeft een voorgeschiedenis, net zoals dat geldt 
voor de achterliggende beleidsontwikkeling. 
 
 
4.1 De Nederlandse beleidsdoelstellingen, toen en nu 
 
Beleidsdoelstellingen kunnen er alleen zijn als een beleid is ontwikkeld en dus op 
papier staat. Ten aanzien van corruptie was dit wat Nederland betreft lang niet 
het geval. In de jaren ’60, ’70 en ’80 was het beleid hier nauwelijks op gericht, zo 
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is reeds geconcludeerd. Pas in de jaren ’90 begon een ontwikkeling in die richting 
te ontstaan, vooral ook doordat internationale organisaties als de Wereldbank 
van corruptiebestrijding een punt maakten. Dit alles betekent natuurlijk niet dat 
er helemaal nooit over corruptie werd gesproken of dat er geen praktisch beleid 
bestond dat dit aan de kaak stelde. Maar dit viel dan over het algemeen samen 
met de roep om meer mensenrechten en democratisering. Pronk riep ook op tot 
een goede rechtspraak, maar had toen hij dit deed niet alleen de 
corruptiebestrijding in het hoofd. Veel meer nog maakte hij zich sterk voor 
dissidenten en de armen die het door onderdrukking moeilijk hadden. Dat door 
zijn beleid soms zijdelings iets werd gedaan aan corruptie was daarom niet het 
resultaat was van een uitgewerkte anti-corruptie strategie.  
 Dit veranderde met de komst van Herfkens, die wel initiatief toonde wat 
betreft de beleidsontwikkeling. Zij streefde naar een handboek en begon voor het 
eerst duidelijke voorwaarden voor goed bestuur te stellen aan landen. Hierdoor 
werd het beleid minder ad hoc en kamen er meer duidelijke richtlijnen. De 
Pronkiaanse reactiepolitiek op misstanden wat betreft goed bestuur werd zo 
minder. Er kwam een beweging op gang die nog steeds doorwerkt en die tijdens 
de periode Van Ardenne resulteerde in een aantal belangrijke beleidsinitiatieven 
en analysemethodes.  
 Wat het meest prominent onder Herfkens veranderde ten opzichte van 
haar voorganger was de praktijk, hoewel dit dus niet werd ondersteund door een 
duidelijk op corruptiebestrijding en goed bestuur gericht beleidsdocument, zoals 
het Handboek dat had moeten zijn. Bij Herfkens was dit meer algemeen, onder 
de noemer GAVIM (Goed bestuur, Armoede, Vrouwen en Ontwikkeling, 
Institutionele ontwikkeling en Milieu). De op deze punten gefocuste 
beleidsintensivering viel samen met de sectorale benadering.235 Deze nieuwe 
aanpak zorgde ervoor dat hulp aan landen meer werd geconcentreerd en dat 
landen werden onderverdeeld in twee groepen wat betreft goed bestuur. Er waren 
de (veelal) partnerlanden waarmee een meer brede goed-bestuursrelatie werd 
nagestreefd en er waren de GMV (Goed bestuur, Mensenrechten en 
Vredesopbouw) landen.236 De voorwaarden die aan landen wat betreft goed 
bestuur werden gesteld moeten dan ook vanuit deze beleidsintensivering  
worden verklaard.  
 Wat voor deze landen gold was dat armoedebestrijding centraal stond, en 
dat goed bestuur één van de middelen was om dit doel te bereiken. Het waren 
echte zogenaamde ‘PRSP-landen’ (Poverty Reduction Strategy Papers), de meest 
arme en onderontwikkelde landen waar de Wereldbank door middel van deze 
papers een armoedebestrijdingstrategie op toepaste.237 Door het Nederlandse 
beleid te liëren aan de PRSP’s kon Herfkens de voorwaarden die de Wereldbank 
stelde aan deze landen voor een deel overnemen, ook wat goed bestuur betreft. 
Landen die hulp wilden ontvangen, die een langdurige bilaterale 
ontwikkelingsrelatie met Nederland wilden, mochten zo bijvoorbeeld geen 
inkomen hoger dan 925 dollar per persoon per jaar hebben. Maar dat niet alleen, 
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want Nederland bepaalde dat van deze groep landen alleen die landen hulp 
kregen die voldeden aan bepaalde voorwaarden van goed bestuur.238 Wat betreft 
de partnerlanden kwamen deze voorwaarden voor een belangrijk deel overeen 
met de bevindingen van twee Wereldbank-wetenschappers, te weten Craig 
Burnside en David Dollar. Zo moesten de landen volgens Nederland een 
marktvriendelijk economisch beleid hebben, moesten politieke rechten worden 
gerespecteerd en moest de rechtsstaat functioneren. Ook moesten de landen 
beter te scoren wat betreft corruptie en mensenrechten om in aanmerking te 
komen voor hulp. In de praktijk kwam hier behalve wat betreft het economische 
marktvriendelijke beleid weinig van terecht.239 De landen die hulp ontvingen 
scoorden wat betreft de andere voorwaarden niet beter dan landen die de hulp 
niet kregen. De WRR concludeerde in 2000 dan ook dat het ministerie een  
smalle goed bestuurdefinitie gebruikte waar het ging om de definitie  
van goed bestuur.240  
 Meer specifiek betekent dit dat de partnerlanden niet significant beter 
scoorden wat betreft de door Nederland gehanteerde PRET-indicatoren: 
participatief, rechtmatig, effectief en transparant beleid.241 En dit wil zeggen dat 
de landen het ook niet beter deden op het gebied van corruptie. De door Herfkens 
gehanteerde definitie van goed bestuur liet veel ruimte voor een brede opzet van 
het beleid, waardoor specifieke aandachtspunten (zoals corruptiebestrijding) 
uiteindelijk niet goed uit de verf kwamen. Dit gold ook voor de GMV-landen, 
waarvoor de goed bestuur eisen minder van belang waren omdat meer van een 
doelstelling en minder van een voorwaarde werd uitgegaan. In deze landen werd 
goed bestuur in het kader van thematische hulp bevorderd. In de praktijk 
betekende dit het steunen van lokale non-gouvermentele organisaties, training 
van de lokale politie, het steunen van vakbonden, vrouwengroepen, rechters en 
journalisten en waarneming bij verkiezingen.242 Maar ook in dit geval gold dat de 
aanpak zeer breed was en dus weinig gefocust met als resultaat dat 
corruptiebestrijding slechts een van de aspecten was.  
 Was het dan wellicht beter in het geval van de multilaterale aanpak? Ook 
niet echt. Het probleem tijdens de periode Herfkens was wellicht niet zozeer 
onwil maar meer onervarenheid. Ook de multilaterale organisaties wisten niet 
precies een praktisch goed bestuurbeleid te organiseren. Dat dit Nederland ook 
niet lukte is hier in sterke mate door te verklaren, aangezien Nederland zijn 
beleid afstemde op het door de Wereldbank en IMF geformuleerde beleid. Het 
Nederlandse bilaterale en multilaterale beleid kwam in de praktijk dus voor een 
belangrijk deel op hetzelfde neer. Dit gold voor zowel de analyses, de 
voorwaarden en de doelstellingen. Een specifiek eigen beleid bestond niet 
vanwege een gebrek aan kennis, politieke wil (gezien het uitblijven van relevante 
beleidsnotities) en de mogelijkheid het beleid als het ware uit te besteden aan 
Wereldbank en IMF. 243  
 Onder Herfkens was het praktische anti-corruptiebeleid niet goed 
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uitgewerkt. Er waren voorwaarden verbonden aan het ontvangen van hulp, maar 
die voorwaarden waren zo breed dat een duidelijk verschil met landen die de hulp 
vanwege die voorwaarden niet kregen in de praktijk eigenlijk niet bestond. Dat in 
de begroting van het ministerie van het jaar 2000 toch expliciet over corruptie 
werd gesproken doet hier niets aan af.244 Het punt waarop Herfkens wel een 
bijdrage leverde aan het praktische beleid was dat zij de noodzakelijke 
bestuurlijke hervorming op het ministerie doorzette. Zonder deze 
structuurverandering was het waarschijnlijk lastiger geweest een omslag ook in 
de praktijk te bewerkstelligen. Voor het thema goed bestuur betekende dit dat er 
onder haar bewind een dienst kwam die zich hier specifiek mee ging 
bezighouden, de Directie Mensenrechten en Vredesopbouw (DMV). Deze 
bestuurlijke verandering zorgde ervoor dat het thema goed bestuur meer nog dan 
onder Pronk geïnstitutionaliseerd werd.245 Ook in 2009 heeft de DMV de 
verantwoordelijkheid op het ministerie waar het gaat om corruptiebestrijding. 

Toch wordt het meeste werk wat betreft het thema uitgevoerd door de 
posten, zoals de controle en analyse via de track records. De initiatieven zelf 
worden via een aantal hulpkanalen uitgevoerd. In het algemeen geldt dat het 
ministerie in 2007 het totale budget als volgt uitgaf: “37% werd via het bilaterale 
kanaal besteed, 26% via het multilaterale kanaal en 20% via het particuliere 
kanaal. Van de resterende 17% betrof 5% uitgaven via instrumenten voor het 
bedrijfsleven, 6% EKI-toerekeningen in verband met schuldkwijtschelding en 
6% overige uitgaven.”246 Wat goed bestuur betreft is de verdeling natuurlijk 
anders. Uit ‘Resultaten in ontwikkeling, rapportage 2005-2006’ bleek dat 
Nederland ongeveer de helft van het beschikbare budget voor goed bestuur via 
het multilaterale kanaal bestede. Dit gebeurde dan in de vorm van het 
ondersteunen van goed bestuur projecten van met name de Wereldbank, de 
UNDP en de Europese Unie. Wat de bilaterale uitgaven betreft moet worden 
gedacht aan bestedingen via projectsteun, sectorale steun en algemene 
begrotingssteun. Maar ook schuldverlichting maakt een (klein) onderdel uit van 
de uitgaven, die in hoofdstuk drie al aan bod kwamen (in 2006 waren de totale 
uitgaven 271,2 miljoen euro).247 Dat de multilaterale hulp zo’n groot onderdeel 
vormt van het beleid heeft er mee te maken dat de kennis wat betreft dit 
onderwerp groot is in dit instituut en dat de grondlegger van een praktisch goed 
bestuur beleid, minister Herfkens, hier sterk op aanstuurde. Zij had immers 
gewerkt voor de UNDP. Overigens groeide het belang van het bilaterale kanaal 
onder Van Ardenne sterk in vergelijking met Herfkens, van 39% in  
2004 tot 54% in 2006.248  
 Het gevolg van de bilaterale focus was dat onder Van Ardenne het eigen 
praktische beleid verder werd uitgewerkt. Zij profiteerde hierbij van het voorwerk 
van Herfkens omdat een reorganisatie op het ministerie hiervoor niet langer een 
vereiste was. Tot die tijd werd de meeste kennis eigenlijk geleend van de 
Wereldbank en het IMF. Het praktische beleid dat hieruit voortkwam was vooral 
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gebaseerd op het stellen van voorwaarden aan hulp. Onder Van Ardenne werd het 
zwaartepunt van het beleid meer in de richting van de bestrijding van misstanden 
verplaatst. Vooral in de laatste jaren van haar ministerschap werd deze 
verandering meer en meer ook door eigen beleidsdocumenten onderbouwd, en 
werd het kennismonopolie van de Wereldbank op het ministerie meer en meer 
losgelaten. Hoe sterk het ministerie leunde op kennis van derden blijkt wel uit het 
Handboek, en dan met name het deel over corruptiebestrijding. Voor zowel de 
diagnosticeringsmethodes als praktische adviezen wat betreft bestrijden van 
corruptie werd gebruik gemaakt van de kennis van dit instituut.249 
 Met Van Ardenne verminderde dit en hierdoor kwam er meer nadruk te 
liggen op één van de twee centrale doelstellingen die in dit hoofdstuk aan bod 
komen, de algemene corruptiebestrijding. Dit ging gepaard met een afname van 
het belang van de doelstelling die onder Herfkens zo belangrijk was, namelijk dat 
Nederlandse hulp zelf zo min mogelijk in aanraking zou komen met corruptie. De 
Nederlandse corruptiebestrijding kan dus worden gezien als een 
tweesporenbeleid:  

1. Bestrijding van corruptie in het algemeen. 
2. Voorkomen van het als donor in aanraking komen met corruptie.  

Voor het bereiken van de twee doelstellingen staat het ministerie een groot aantal 
methodes ter beschikking. Zo kan een politieke dialoog worden aangegaan, kan 
men ervoor kiezen aan capaciteitsopbouw te doen, kan men sancties instellen of 
kan men zoals Herfkens ervoor kiezen steun niet langer te verlenen. Het moge 
duidelijk zijn dat het praktische beleid nu veel meer is dan het inhouden van 
steun zoals onder Herfkens. Praktisch beleid moet voor Nederland ook altijd een 
doel hebben. Enkel opleggen van sancties wordt eigenlijk nooit gedaan, omdat dit 
niet past binnen de doelstellingen. Met sancties alleen wordt corruptie immers 
niet bestreden. Daarmee kan alleen worden voorkomen dat Nederland zelf in 
aanraking komt met corruptie als de sancties gericht zijn tegen een land waar een 
ontwikkelingsrelatie mee is.  
 
 
4.2 Doelstelling 1: bestrijding van corruptie in het algemeen 
 
Nederland lijkt ook in de praktijk één van de landen te zijn waar de strijd tegen 
slecht bestuur en corruptie serieus wordt genomen. De beleidsdocumenten waar 
dit beleid op gebaseerd is worden dus niet voor niets opgesteld. Dit blijkt wel uit 
het aantal instrumenten dat het ministerie definieert bij het behalen van 
beleidsdoelstelling één, de algemene bestrijding van corruptie. Het motief voor 
deze beleidsdoelstelling is reeds aan bod gekomen. Corruptie wordt gezien als een 
sta in de weg voor de duurzame armoedebestrijding en ontwikkeling van landen 
waar Nederland een ontwikkelingsrelatie mee heeft. Dit ‘sta in de weg’ karakter 
kan vele vormen aannemen. Nederland loopt zoals bleek uit hoofdstuk twee bij 
alle sectoren het risico in aanraking te komen met corruptie. Zowel bij de 
bevordering van gezondheidszorg als bij de strijd tegen milieuvervuiling ligt het 
risico van corruptie in partnerlanden waar steun aan wordt verleend op de loer. 
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Maar ook in niet-partnerlanden loopt Nederland een risico. Maar dat Nederland 
zelf een risico loopt is misschien nog niet eens het grootste probleem. De 
ontwikkelingslanden zelf, die zich door de soms endemische corruptie in hun 
ontwikkeling belemmerd zien hebben er nog meer onder te lijden. Vooral daarom 
maakt Nederland werk van doelstelling één. En de meest voor de hand liggende  
methode om corruptie te bestrijden is het intrekken of niet langer verlenen van 
steun. Deze sanctiemethode bestaat het langst en was het enige echt 
functionerende instrument onder Herfkens. Maar ook onder Van Ardenne en 
zeker Koenders wordt aan dit type van corruptiebestrijding gedaan.  
 Het idee achter het intrekken van steun is tweeledig. Als eerste wil 
Nederland niet betrokken zijn bij corruptie. In die zin voldoet het intrekken of 
niet verlenen van steun dus aan beide doelstellingen. Maar via het intrekken van 
steun hoopt Nederland ook een gedragsverandering af te dwingen bij het 
ontvangende land. Dit blijkt wel uit het interview met van den Boogaard. Als de 
hulp aan een land vanwege de grote corruptie wordt stopgezet, dan blijft het voor 
dat land bestemde geld in principe beschikbaar. Nederland maakt op dat moment 
duidelijk dat als de corruptie wordt aangepakt de hulp weer hervat kan worden. 
Zo probeert Nederland door sancties een gedragsverandering bij de lokale 
bestuurders te bewerkstelligen zodat het algemene corruptieniveau in het land 
afneemt. In het Handboek wordt dit type van interventie omschreven als ‘een 
beleidsdialoog tot stand brengen’. Natuurlijk wordt in de regel niet direct 
overgegaan tot het stopzetten van hulp. Daaraan vooraf gaat overleg via de 
posten, het benoemen van de problemen en het eisen van maatregelen door de 
lokale leiders. Gebeurt dit niet en krijgen de ambassades het idee dat de 
Nederlandse eisen niet serieus worden genomen, dan wordt in het uiterste geval 
overgegaan tot het intrekken van steun. Het kan daardoor uitgroeien tot een 
sanctiemiddel met als doel een gedragsverandering te bewerkstelligen.250 
 Vooral landen die algemene begrotingssteun of sectorale steun ontvangen 
hebben met interventies naar aanleiding van corruptie te maken. Dit komt omdat 
op het ministerie bekend is dat dit type van steun extra kwetsbaar is voor 
corruptie. De verantwoordelijkheid voor de uitgaven ligt immers bij het 
ontvangend land. Een studie uitgevoerd door het door het ministerie gesteunde 
corruptieonderzoeksinstituut U4 anti-corruption resource centre bevestigde de 
vermoedens die er daarvoor al waren over de risico’s die er zijn bij het verlenen 
van steun via deze kanalen.251 Maar ook het IOB kwam in haar Afrikarapportage 
tot deze conclusie. Minister Koenders erkende de risico’s verbonden aan het 
verlenen van begrotingssteun maar benadrukte ook de voordelen. Hij vond met 
name het aspect ownership van belang. Landen moeten in zijn visie zelf de 
verantwoordelijkheid dragen voor gevoerd beleid, ook op het gebeid van 
corruptiebestrijding. Daarnaast wees hij erop dat 4% van het totale budget van 
Ontwikkelingssamenwerking wordt uitgegeven aan begrotingssteun, waarmee hij 
probeerde te zeggen dat de risico’s voor het gehele beleid niet moeten  
worden overdreven.252 
 Toch maakt met name Koenders werk van de beleidsdialoog en meer dan 
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zijn voorganger stelt hij sancties in als de dialoog op niets uitloopt. Overigens 
gaat Nederland zo’n dialoog in de regel niet alleen aan. Veelal werkt Nederland 
samen met andere donoren (met name de Scandinavische landen zo blijkt uit het 
interview met van den Boogaard) om een gezamenlijk front te vormen. Overleg 
vindt dan als het ware multi-bilateraal plaats tussen vertegenwoordigers van de 
donoren en het ontvangende land.253 Ook als het gaat om corruptie wordt vaak 
voor zo’n setting gekozen. De SGACA’s zijn ook op dit principe gebaseerd. Met de 
SGACA-methode worden risico’s geïnventariseerd, vervolgens wordt gekeken 
welke maatregelen genomen moeten worden (bijvoorbeeld kiezen voor 
‘wegblijven’) en welke actoren hierin een rol hebben (zoals andere donoren en 
non-gouvermentele organisaties). Samenwerking is dus een vereiste.254 En 
corruptiebestrijding betekent ook kiezen voor een brede aanpak, ook volgens de 
TFAC. Corruptie staat eigenlijk nooit op zichzelf, maar is de uitkomst van vele 
goed bestuur problemen.255 
 De beleidsdialoog leidde er in 2008 toe dat een aantal landen te maken 
kregen met het stopzetten van steun. Het voorname doel hierbij was niet zozeer 
het bereiken van beleidsdoel één, maar meer ervoor zorgen dat Nederland niet in 
aanraking kwam met corruptie (maar hierover meer in de volgende paragraaf). In 
het geval van bijvoorbeeld Tanzania werd wel door Koenders gekozen voor het 
blijven aangaan van de dialoog. Hiermee koos Koenders ervoor dat Nederland in 
ieder geval tijdelijk via een partnerland betrokken was bij corruptie. Koenders 
verdedigde zich voor dit beleid in een toespraak op acht november 2008 op de 
Universiteit van Amsterdam: “Begrotingssteun gaat altijd vergezeld van een 
risicoanalyse en concrete ijkpunten, waarmee we onze partnerlanden 
aansporen een effectief anticorruptiebeleid te voeren. In Tanzania hebben we 
snel gereageerd op een corruptieschandaal. Niet door meteen de hulp te 
stoppen, maar door openheid te eisen, in onze richting maar vooral richting 
burgers en parlement. En dat werkte. Het Tanzaniaanse parlement stuurde de 
regeringsploeg naar huis. Een wake-up call. Het parlement heeft tanden en 
durft door te bijten. Dat is investeren in verandering.”256  
 Uit dit citaat blijkt dat de beleidsdialoog de laatste jaren geëvolueerd is van 
het strikt uitgaan van de ‘nul-tolerantie’ tot het blijven strijden voor een meer 
corruptievrij partnerland, ook als de zaken in dat land nog niet op orde zijn. Dit 
soort beleid is echter niet eenvoudig. Het kan alleen werken als een donorbreed 
initiatief wordt ontplooid. En dat is niet altijd het geval. Als Nederland solo een 
initiatief als dit neemt en andere landen gaan de dialoog niet aan, dan kan de 
Tanzaniaanse overheid ervoor kunnen kiezen Nederland als donor te negeren 
omdat het weet dat dit geen consequenties heeft voor de hulp van andere landen. 
Wat verder blijkt uit dit voorbeeld is dat de beleidsdocumenten zoals de SGACA, 
maar ook ‘Aan elkaar verplicht’ tot praktisch beleid leiden. Het ministerie voert 
onder Koenders wel een anti-corruptiebeleid dat op papier er goed uitziet maar 
dat in het verleden nauwelijks tot praktische consequenties leidde. Onder 
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Herfkens werd dit soort van acties niet ontplooid, onder Koenders wel. 
 Een andere wijze waarop Nederland tracht corruptie te bestrijden is door 
het steunen van zogenaamde islands of integrity. Ook over dit instrument wordt 
vaak gesproken in beleidsdocumenten en werd ook genoemd in het Handboek.257 
Maar de vertaling naar praktisch beleid lijkt wat dit instrument betreft minder 
succesvol te zijn dan het aangaan van een beleidsdialoog. Daar waar voor het 
aangaan van een dialoog verschillende instrumenten zijn ontwikkeld, zoals de 
SGACA, geldt dit niet voor het steunen van islands of integrity. In de SGACA, dat 
voor Nederland lijkt te zijn uitgegroeid tot het alles overkoepelde instrument 
(omdat ook het track record hier onderdel van uitmaakt) wordt niet gerept over 
deze methode. Ook de TFAC, dat nadrukkelijk het gebruik van de SGACA 
promoot heeft het niet over dit instrument.258 Het resultaat is een 
onsamenhangend en niet gecoördineerd beleid dat weinig tot niet succesvol is. 
Het meest duidelijke praktijkvoorbeeld van dit falende beleid is het Anglo 
Leasing schandaal in Kenia.  
 Het island dat in dit geval door Nederland gesteund werd (moreel) was de 
door de Keniaanse president Mwai Kibaki aangestelde corruptiebestrijder John 
Gitongo. Gitongo werd in 2002 belast met het onderzoek naar een groot 
corruptieschandaal waar het bedrijf Anglo Leasing bij betrokken was. De 
resultaten van dit onderzoek waren schokkend. De hele politieke elite bleek erbij 
betrokken te zijn. Maar daar waar Nederland de uitkomsten van dit onderzoek 
gebruikte om druk uit te oefenen op de Keniaanse regering, daar gold dit niet 
voor andere landen. Gitongo moest uiteindelijk na doodsbedreigingen vluchten 
naar het buitenland maar afgezien van Nederland staakte geen enkele donor de 
hulp aan Kenia. Sterker nog, de directeur van de Keniaanse afdeling van de 
Wereldbank bleek zijn huis te huren van de president en bleef dit ook na de 
onthullingen doen.259 
 Dit voorbeeld toont eens te meer de moeilijkheden bij praktisch beleid 
aan. Zonder duidelijke donorbrede coördinatie is praktisch beleid vaak gedoemd 
te mislukken. Wat betreft het steunen van islands of integrity lijkt dit meer voor 
te komen dan bij het aangaan van een beleidsdialoog door het ontbreken van een 
goed functionerend instrumentarium.   
 Om mislukkingen als bij het Anglo Leasing schandaal te voorkomen 
benadrukte de TFAC het belang van bij corruptiebestrijding samenwerken met 
internationale organisaties. Op die wijze hoopte de TFAC dat Nederland niet 
vaker alleen zou komen te staan waar het gaat om praktisch beleid. De 
aanbeveling die de TFAC gaf liet wat dat betreft geen ruimte voor interpretatie: 
“Nederland bevordert de inbedding van het Verenigde Naties-verdrag tegen 
Corruptie in het beleid van de internationale donorgemeenschap. 
Samenwerking tussen UNDP en UNODC op dit gebied is daarbij essentieel.”260  
 De multilaterale aanpak, een derde wijze waarop corruptie kan worden 
bestreden in het kader van doelstelling één, lijkt op het eerst gezicht een logische 
keuze. Via deze weg kunnen allianties worden gesloten, zoals in het geval van de 
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Verenigde Naties- en Cotonou verdragen, die landen verplichten het vraagstuk 
serieus te nemen. Daarnaast kan Nederland minder makkelijk alleen komen te 
staan bij specifieke gevallen, omdat een breed front gevormd wordt. Maar aan de 
andere kant betekent dit ook het sluiten van compromissen, die wellicht niet ver 
genoeg gaan voor bijvoorbeeld  
de Tweede Kamer. Toch wil Nederland zeker de multilaterale weg bewandelen. In 
de plannen voor 2009 werd dit extra benadrukt: “Uitvoering geven aan het 
Nederlandse goed bestuursbeleid vindt eveneens plaats in internationaal 
verband. Nederland zal actief deelnemen in het internationale debat over 
politiek goed bestuur en corruptiebestrijding, via contacten en beleidsdialoog 
met en (financiële) steun aan ondermeer de Wereldbank, de EU, het Governance 
Network van de OESO/DAC en UNDP. In het kader van corruptiebestrijding zal 
extra aandacht uitgaan naar uitvoering en monitoring van het Verenigde 
Naties-verdrag tegen corruptie.”261 De aanbeveling van de TFAC  
werd dus opgepikt. 
 In de praktijk werd dit ook zichtbaar. Voor corruptiebestrijding en goed 
bestuur wordt 50% van het beschikbare bedrag besteed via het multilaterale 
kanaal. Met de UNDP, maar ook met andere Verenigde Naties-organisaties wordt 
samenwerking gezocht bij corruptiebestrijding. Dit gebeurt voor een belangrijk 
deel op het gebied van kennisuitwisseling. En dat is goed, want waar Nederland 
geen goed islands of integrity instrument heeft, hebben de Verenigde Naties dit 
wel. Met name met de UNODC (United Nations officie for Drugs and Crimes) is 
in dit geval van belang. Nederland heeft deze organisatie, samen met Noorwegen, 
actief gesteund bij het opstellen van een anti-corruption toolkit in 2004.262 En 
daar bleef het niet bij, want in 2007 stelde Nederland een bedrag van 500.000 
euro voor een UNODC anti-corruptieprogramma voor Nigeria beschikbaar.263  
 Door voor samenwerking met de UNODC te kiezen beschikt Nederland 
indirect over een instrument dat kan helpen bij het vormgeven van praktisch 
beleid bij bijvoorbeeld het steunen van islands of integrity. In de UNODC-toolkit 
worden praktische tips gegeven voor dit beleid zoals het opstellen van simpele en 
goed toegankelijke klachtenprocedures voor de bevolking waardoor de islands 
(wat uiteraard ook lokale non-gouvermentele organisaties kunnen zijn) minder 
geïsoleerd opereren.264 Maar waarom lukte dit dan niet in het geval van Gitongo? 
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het toch nog sterk bilaterale karakter van 
ontwikkelingshulp. Hoewel dit voor Nederland niet zo sterk geldt door de brede 
aanpak, is dit minder het geval bij andere donoren. Die donoren zijn dus minder 
geneigd de eigen nationale (geopolitieke) belangen op te geven ten gunste van een 
multilaterale aanpak. Ook is de afstand tussen Nederland en internationale 
organisaties waarschijnlijk te groot om het beleid echt goed te laten functioneren. 
Want een instrument ter praktische ondersteuning van islands of integrity 
bestaat eigenlijk al heel lang. Deze wijze van corruptiebestrijding werd namelijk 
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al lang geleden gepromoot door Transparency International, maar blijkbaar is 
het Nederland niet gelukt dit goed te vertalen naar eigen praktisch beleid.265 
 Het ministerie onderkent overigens dit probleem. Verenigde Naties-
organisaties zijn, vanwege hun grootte en ingewikkelde opzet (voor 
besluitvorming is vaak een unaniem bilateraal besluit vereist) vaak niet doelmatig 
en beleid komt moeizaam tot stand. Nederland wil hier dan ook wat aan doen: 
“Multilaterale instellingen als de Wereldbank en UNDP bepalen relevante 
spelregels in internationale fora, zijn belangrijke hulpkanalen en kenniscentra 
en bieden een platform voor een kritische dialoog met andere 
ontwikkelingsactoren. Tegelijkertijd functioneren ze soms log en 
bureaucratisch. Beïnvloeding van hun koers en inzet op het effectiever 
functioneren van deze instellingen is cruciaal. Dit vergt een actieve benadering 
door Nederland en het smeden van coalities met Nederlandse en  
internationale partners.”266 
 Wat uit dit alles blijkt is dat Nederland realistisch te werk gaat bij de 
bestrijding van corruptie in het kader van beleidsdoelstelling één. Als hierbij 
wordt gekozen voor de multilaterale aanpak, dan geeft Nederland niet een zak 
geld uit handen zonder verder te controleren of het geld ook goed wordt besteed. 
De aanbeveling van de TFAC wordt niet zonder verdere na-controle 
overgenomen, zoals dat in het verleden wel nog voorkwam, getuige het klakkeloze 
kopieergedrag door het ministerie van voor Nederland niet goed werkende 
instrumenten van de Wereldbank onder Herfkens. Ook in het geval van de 
multilaterale aanpak blijkt dus dat lessen uit het verleden serieus worden 
genomen. Praktisch beleid volgt steeds vaker op de papieren praktijk, zoals 
verwoord in de beleidsdocumenten. Toch neemt dit niet weg dat er nog veel 
verbeterd kan worden, omdat het vaak schort aan overeenstemming over de te 
volgen koers. Nog in 2005 riep Nederland de UNDP op meer te doen aan 
corruptiebestrijding bij het behalen van de Millenniumdoelen.267 
 Een vierde manier waarop Nederland de corruptie probeert te bestrijden is 
door het versterken van lokale instituties, het liefst op basis van ownership. In 
het Handboek werd dit type van praktisch beleid omschreven als ‘interventie voor 
capaciteitsopbouw’.268 Nederland kiest er vaak voor dit in multilateraal verband 
te doen, dus in die zin past deze aanpak bij de keuze veel anti-corruptiebeleid 
samen met bijvoorbeeld de UNDP ten uitvoer te brengen. De TFAC typeerde de 
volgende elementen die vallen onder capaciteitsopbouw: “verbeterde Public 
Finance Management (PFM), verbeterde aanbestedingsprocedures, overgang 
naar politiek op basis van gedeelde politieke belangen (i.p.v. op basis van 
patronage- of cliëntelisme-netwerken); creëren van checks and balances binnen 
en buiten de overheid (o.a. versterking van toezichthoudende instanties zoals de 
Rekenkamer en de Ombudsman, alsmede versterking van de rol van de media 
en het maatschappelijk middenveld); overgang van informaliteit naar 
betrouwbaar toegepaste regelgeving.”269 
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 Een voorbeeld van dit type beleid was de steun die Nederland in Indonesië 
gaf aan een trust fund van de Wereldbank. Via deze route steunde Nederland de 
Indonesische anti-corruptiecomissie en hoopte daarmee de corruptie op de 
langere termijn te verminderen.270 Een bilateraal voorbeeld is de steun die werd 
gegeven aan Rwanda voor het versterken van de positie van de nationale 
rekenkamer aldaar. Het resultaat van dit beleid was dat meer overheidsinstanties 
werden gecontroleerd en de bevolking meer inzicht kreeg in de rechtmatigheid en 
de doelmatigheid van het werk van deze instanties.271 Een weer multilateraal 
voorbeeld, dat duidelijk de voorkeur van Nederland heeft, is het Extractive 
Industries Transparency Initiativen (EITI). Dit door Nederland met 1,5 miljoen 
euro gesteunde Wereldbankprogramma helpt ontwikkelingslanden, bedrijven en 
non-gouvermentele organisaties bij het inzichtelijk en voor de lokale bevolking 
openbaar maken van de processen die gepaard gaan bij het verlenen van 
vergunningen aan mijnbouw- of oliewinning bedrijven. Deze industrie 
veroorzaakt namelijk in ontwikkelingslanden veel corruptie, zoals in het  
geval van Nigeria.272 
 Wat betreft de capaciteitsopbouw zijn de resultaten niet eenduidig. Dit 
heeft waarschijnlijk te maken met het weerbarstige karakter van 
corruptiebestrijding, dat vaak opereren in ondoorzichtige omstandigheden 
betekent. Het uitbesteden van het beleid aan multilaterale organisaties is slim 
gezien de mogelijke capaciteitsproblemen op de posten, die dit beleid ten uitvoer 
moeten brengen. Wat niet goed gaat is dat de ambassades hierdoor minder direct 
inzicht hebben in wat capaciteitsopbouw in de praktijk betekent. Als Nederland 
zelf op dit vlak initiatieven ontplooid, dan gaat het vaak minder goed als het om 
de hervorming van de structuur van de staat gaat. De processen die dan in gang 
moeten worden gezet blijken te ingewikkeld voor ambassadepersoneel te zijn. Bij 
de meer ‘zachtere’ aspecten zoals het bevorderen de civil society (bijvoorbeeld  
het steunen van lokale non-gouvermentele organisaties) is het  
beleid beter geslaagd.273 
 Op het gebied van capaciteitsopbouw worden de doelen verwoord in 
beleidsdocumententen dus vaak niet gehaald. Het ministerie en dan met name de 
ambassades lijken niet in staat eigen praktisch beleid te voeren. Mede hierom 
wordt waarschijnlijk vaak voor samenwerking met de Wereldbank en UNDP 
gekozen. De consequentie hiervan is dat dit ten koste gaat van praktische 
corruptiebestrijding want er is geen garantie dat de Wereldbank slaagt waar 
Nederland faalt. De controle op het werk van de Wereldbank wordt niet gedaan 
door de Tweede Kamer. Aangezien vooral Nederland zich uitdrukkelijk heeft 
gecommitteerd aan corruptiebestrijding, meer nog dan andere donoren (afgezien 
van de Scandinavische landen wellicht) betekent dit dat het risico bestaat dat de 
controle minder streng is. Het gevolg hiervan kan zijn dat wat betreft de 
capaciteitsopbouw het beleid in de praktijk minder streng is als in de 
Nederlandse beleidsdocumenten wordt verwoord. Er zit immers tussen wens en 
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praktijk, anders dan bij de beleidsdialoog dat een meer bilateraal karakter heeft, 
nog een laag. In de toekomst is het daarom niet ondenkbaar dat er frustratie in de 
Tweede Kamer zal ontstaan over de internationaal behaalde resultaten wat 
betreft de capaciteitsopbouw. Aan de ander kant wordt misschien teveel verwacht 
van de mogelijkheden via capaciteitsopbouw corruptie te bestrijden en zijn de 
beleidsdocumenten hierover sowieso te positief. Want daar waar in Nederland 
zelf het maakbaarheidsideaal voor een belangrijk deel is losgelaten, daar blijkt dit 
niet uit de doelstellingen die Nederland zichzelf stelt wat betreft het veranderen 
van de bestaande praktijk in ontwikkelingslanden 
 
 

4.3 Doelstelling 2: corruptievrije donorgelden 
 
Doelstelling twee is een wens die het langst bestaat in de strijd tegen corruptie. 
Onder Herfkens was dit het voornaamste beleidsdoel waar het ging om goed 
bestuur en corruptie. Maar ook onder Van Ardenne en Koenders neemt deze 
doelstelling een prominente plaats in. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het 
op het eerste gezicht eenvoudige karakter van de doelstelling. Anders dan bij de 
bestrijding van corruptie hoeft bij het uit de weg gaan van corruptie veel minder 
beleid te worden gevoerd. Het lijkt vooral een sanctiemiddel te zijn waarbij het 
niet het doel is het ontvangende land te straffen maar om via de sanctie als donor 
zelf vrij te blijven van corrupte praktijken. Alleen het analyseren van corruptie is 
in dit geval gecompliceerd, maar hier hebben beide doelstellingen mee te maken. 
Toch is het niet zo eenvoudig als hier voorgesteld. Want corruptie komt niet 
alleen voor in ontwikkelingslanden. Het komt van twee kanten. Ook Nederland 
zelf heeft een verantwoordelijkheid om niet corrupt te zijn. En Nederland kan 
niet van zichzelf weglopen zoals dat wel kan bij ontwikkelingslanden. Om te 
voorkomen dat donorgelden in aanraking komen met corruptie is dus meer nodig 
dan het stopzetten van de hulp.  
 Waar doelstelling twee op aansluit is wat in het Handboek als derde 
interventieniveau werd geïdentificeerd, de rechtmatige inzet van donorgelden.274 
Het Handboek onderscheidt hierin twee aspecten, het weglekken in het geval van 
algemene- of sectorale begrotingssteun en het weglekken in het geval van 
programma- en projectsteun. Zeker wat betreft het eventueel direct weglekken 
van hulpgelden zijn de gevolgen zeer negatief: “Daarnaast heeft corruptie ook 
consequenties voor de effectiviteit en legitimiteit van 
ontwikkelingssamenwerking (OS). Corruptie vermindert het effect van OS-
programma's wanneer gelden weglekken. Het werkt kostenverhogend omdat 
extra maatregelen en controles moeten worden ingebouwd om de 
corruptierisico's in te dammen. En gezien de reeds bestaande scepsis ten 
aanzien van de vraag of hulp helpt, is de negatieve publiciteit rond corruptie in 
programma's weinig heilzaam voor het draagvlak van OS.”275 
 Dat het ministerie die negatieve gevolgen wil voorkomen blijkt zeker de 
laatste jaren. Door druk vanuit de Tweede Kamer, maar ook vanuit de publieke 
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opinie, werd steeds nadrukkelijker uitgedragen dat Nederland het niet 
accepteerde als geld weglekte. Herfkens, Van Ardenne en Koenders begrepen 
goed dat dit niet verdedigbaar was. Dit kwam vooral onder Koenders aan het 
licht, die meer dan zijn voorgangers in duidelijke bewoordingen het eventuele 
weglekken van donorgeld veroordeelde. Wat betreft dit weglekken geldt net als 
bij doelstelling één ook voor doelstelling twee dat het grootste potentiële risico 
ontstaat bij het verlenen van algemene begrotingssteun.276 Een aantal 
spraakmakende zaken kwam de laatste jaren dan ook aan het licht wat betreft dit 
type van ontwikkelingssamenwerking. Vooral Koenders kreeg hiermee te maken. 
En een aantal keer besloot hij toen niet tot het voorzetten van de steun in naam 
van beleidsdoelstelling één maar stopte hij de steun uit principe helemaal omdat 
hij niet kon accepteren dat Nederlands geld weglekte.  
 In 2006 gebeurde dit met Georgië, zoals blijkt uit het interview met van 
den Boogaard. Dit land scoorde slecht op het track record en door de corruptie 
werd het land daardoor niet langer gesteund. Dit gebeurde dus nog onder Van 
Ardenne, die op dit vlak blijkbaar niet terugschrok voor het nemen van 
verregaande besluiten. Voor Nederland zelf waren de consequenties van deze 
beslissing goed, het doel werd namelijk direct bereikt. Niet langer liep Nederland 
het risico dat donorgeld in Georgië zou weglekken. Dat het de corruptie in 
Georgië niet verminderde doet er wat dat betreft in het kader van doelstelling 
twee niet toe. Als de maatregel in het kader van doelstelling één was genomen, 
dan was het effect nihil geweest gezien de grote internationale steun voor dit land 
vanuit geopolitieke overwegingen. 
 Een ander voorbeeld is Zambia. De steun aan dit partnerlandland werd in 
2009 stopgezet toen naar aanleiding van een Zambiaans corruptieonderzoek 
bleek dat er vijf miljoen euro was verduisterd. Dit gebeurde in de 
gezondheidssector, die door Nederland met 13 miljoen euro per jaar werd 
gesteund. Koenders liet duidelijk blijken dat hij dit niet accepteerde: “We nemen 
het zekere voor het onzekere. Misbruik van Nederlands belastinggeld is 
onaanvaardbaar.”277 Overigens stond Nederland niet alleen. Het Nederlandse 
geld werd namelijk via de leidende donor, in dit geval Zweden, besteed. Ook dit 
land zette de hulp stop. Maar dat via deze sector Nederlands geld werd 
verduisterd had in dit geval geen consequenties voor de andere steun aan het 
land. De maatregel gold alleen voor de sector gezondheidszorg. In die zin wordt 
de doelstelling dus heel strikt gehanteerd. Alleen daar waar de corruptie 
plaatsvindt, daar wordt de hulp stopgezet. Als dit in andere sectoren niet het 
geval is, dan heeft dit voor die sectoren geen consequenties. Zo bleef Nederland 
Zambia 10 miljoen algemene begrotingssteun geven.278 
 Een laatste voorbeeld is Zimbabwe. Bij dit land werd de hulp niet 
stopgezet maar werd in het voorjaar van 2009 juist besloten de hulp niet te 
hervatten ondanks de wens van het lokale regime dit wel te doen. De reden 
hiervoor was onder andere de extreme corruptie. Koenders maakte duidelijk dat 
hij niet van plan was hulp te geven zolang het land niet vooruitgang had geboekt. 
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Wel beloofde Nederland bijna 15 miljoen euro aan humanitaire hulp te blijven 
geven.279 Ook nu waakte de minister er dus voor geld te geven aan een land 
waarbij het risico dat ontwikkelingsgeld zou weglekken groot was. 

Ondanks deze voorbeelden mag niet geconcludeerd worden dat het 
stopzetten van hulp een heel vaak gebruikt instrument is in het kader van 
doelstelling twee. Het komt maar weinig voor dat besloten wordt hulp aan een 
land vanwege de corruptie te stoppen. De reden hiervoor is dat Nederland bij 
voorkeur landen steunt waarbij de goed bestuur voorwaarden worden gehaald, 
een erfenis uit de Herfkens periode. Maar nog belangrijker is dit kader is dat 
Nederland vaker lijkt te opteren voor het aangaan van een beleidsdialoog zoals 
dat gebeurde ten aanzien van Tanzania.  

Een andere methode om te voorkomen dat Nederlandse hulp direct 
weglekt door corruptie is door te kijken naar de aanbodkant van corruptie. Dit 
aspect van corruptie lijkt lang niet serieus te zijn genomen. De focus lag de laatste 
kabinetsperioden eigenlijk uitsluitend bij de ontvangstkant van corruptie, zeker 
waar het gaat om bilaterale hulp. Ook de TFAC zag hierin in 2006 een probleem: 
“de aanbodkant, d.w.z. de rol van westerse bedrijven en banken, is te lang 
onderbelicht gebleven.”280 Deze opmerking kan gerust verbreed worden naar de 
rol van non-gouvermentele organisaties. Ook deze instituten kunnen corrupt zijn 
en corruptie in de hand werken. Het Irakese ‘oil for food programme’ van de 
Verenigde Naties is hier een goed voorbeeld van.  

Zeker voor een land dat de multilaterale aanpak hoog in het vaandel heeft 
staan is alertheid op dit vlak geboden. De hulp die via non-gouvermentele 
organisaties wordt gegeven is onmisbaar in het Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en dat maakt dit beleid ook afhankelijk van 
deze organisaties. Als deze instituten zelf corrupt zijn dan is het lastig van deze 
instituten geen gebruik meer te maken. Het aanbod op dit vlak is namelijk niet 
oneindig. Daarnaast is het zeer de vraag of, als er bij bijvoorbeeld de UNDP 
grootschalige corruptie wordt ontdekt, Nederland kan kiezen voor het stoppen 
van steun via de UNDP. Dit zou gigantische gevolgen hebben. Een grote som geld 
zou dan plotseling op een ander wijze besteed moeten worden. Daarnaast is deze 
optie ook moreel niet goed verdedigbaar ten opzichte van het ontwikkelingsland 
dat via de UNDP profiteert van de Nederlandse inzet. Als Nederland ervoor zou 
kiezen de hulp via de UNDP te stoppen zou uiteindelijk dit land eronder lijden, 
buiten haar schuld om. Dat is moeilijk uit te leggen. De verantwoordelijkheid ligt 
in dat geval namelijk puur bij de aanbodkant, niet bij de ontvangstkant. 

Daarom is het van groot belang dat ook aan de aanbodkant van corruptie 
wordt gedacht. Er zijn interne instrumenten om te voorkomen dat Nederlandse 
ambtenaren zich met corruptie inlaten. Die bestaat uit een interne gedragscode 
met een meldingsplicht voor ambassademedewerkers bij een vermoeden van 
corruptie.281 Buitenlandse Zaken was in 2009 ook van mening dat op dit vlak er 
verbeteringen moesten worden doorgevoerd. In de begroting voor dat jaar werd 
hiertoe opgeroepen: “Ook dit jaar vormt de bevordering van integer handelen 
van zowel medewerkers individueel als van de organisatie een aandachtspunt. 
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Het onderwerp vergt constant onderhoud.”282 Wat betreft interne corruptie op 
het ministerie lijkt het beleid hiermee goed te zijn georganiseerd en is de 
aandacht ervoor serieus. Dat moet ook wel, want als medewerkers opereren in 
een door en door corrupt land, dan is het soms bijna onmogelijk niet in corruptie 
te vervallen bij het bijvoorbeeld aanvragen van een bouwvergunning in Nigeria.  

Dat is niet het geval bij de aandacht voor interne corruptie bij non-
gouvermentele organisaties. Uiteraard hebben ook deze instanties interne 
controlemechanismen. Zo heeft de Wereldbank in 1998 een hotline geïnstalleerd 
na vermeende corruptie door Wereldbank personeel. 283 Maar volgens de TFAC 
kan Nederland de verantwoordelijkheid voor interne corruptiebestrijding niet 
enkel aan deze organisaties zelf laten. Nederland moet te allen tijden de eigen 
geldstromen mede controleren op corruptie, ook als het gaat om de aanbodkant 
bij multilaterale organisaties in het kader van doelstelling twee. De aandacht 
hiervoor was nog onvoldoende volgens de TFAC. Zo werkt Nederland samen met 
organisaties die geen intern controle instrument hebben. Dit kan niet volgens de 
TFAC. Daarnaast moet de Nederlandse gezant bij de Wereldbank blijven toezien 
op de interne corruptiebestrijding. Ook drong de TFAC erop aan dat Nederland 
alert zou zijn op ontwikkelingen binnen de UNDP omdat daar de invloed van de 
G77 (een groep van 77 overwegend ontwikkelingslanden) groeiende was: “Hoewel 
UNDP beschikt over een adequaat instrumentarium voor monitoring, toezicht, 
controle en evaluatie, moet ervoor worden gewaakt dat de roep van de G77 om 
steeds verdergaand ownership niet leidt tot verminderde controle. Nu reeds 
tonen audits en evaluaties aan dat de risico’s het grootst zijn bij programma’s 
die door de nationale autoriteiten worden uitgevoerd.”284 Op dit vlak valt er ook 
in 2009 nog veel te verbeteren. Het Nederlandse Kamerlid Arend-Jan Boekestijn 
drong hier in 2008 ook op aan toen hij Koenders erop wees dat volgens een 
onderzoek bij de Wereldbank dagelijks tussen de zes en zeventien miljoen dollar 
zou verdwijnen.285 Hieruit blijkt maar weer dat Nederland zich wat betreft 
corruptie niet afzijdig kan houden zodra het bepaalde hulp heeft uitbesteed. 

Waar het gaat om de rol van het Nederlandse bedrijfsleven is de aandacht 
voor de aanbodkant ook van belang. De verantwoordelijkheid hiervoor gaat ver. 
De gevolgen van de giframp met het schip de Probo Koala, dat illegaal chemisch 
afval dumpte met medewerking van corrupte lokale bestuurders in Ivoorkust, 
toont dit aan. Door deze actie stierven namelijk vijftien Ivorianen. Dat Justitie in 
Nederland de verantwoordelijken hiervoor vervolgde is natuurlijk een goede zaak 
en toont het belang aan van de samenwerking bij corruptie tussen Buitenlandse 
Zaken en Justitie.286 Het ministerie ziet de risico’s van corruptie met Nederlandse 
bedrijven in en heeft dan ook actief werk gemaakt van het aangaan van 
convenanten tussen bedrijfsleven en overheid om dit probleem te lijf te gaan. Dit 
beleid is niet nieuw. Het kwam al aan bod in het Handboek. Ook ten aanzien van 
het bedrijfsleven baseert Buitenlandse Zaken het beleid op voorwerk gedaan door 
Transparency International. Deze organisatie staat een brede goed bestuur 
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aanpak voor in de strijd tegen corruptie en de rol van het internationale 
bedrijfsleven wordt hierin benadrukt. De private sector is één van de elf pilaren 
waarop het beleid gestut moet zijn volgens Transparency International.287 

Nederland geeft dit beleid vorm door de richtlijnen omtrent corruptie van 
de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) te 
volgen. Nederlandse bedrijven wordt opgeroepen deze richtlijnen als ‘leidraad’ te 
nemen als zij willen voldoen aan het door het ministerie gepropageerde 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.288 De richtlijn ten aanzien van 
corruptie wordt omschreven als de enige niet vrijblijvende omdat corruptie, ook 
als die gepleegd is in het buitenland, strafbaar is.289 Dit is natuurlijk juist, maar 
de tips de vervolgens worden gegeven om een overtreding te voorkomen lijken 
soms wel wat al te pragmatisch. Zo wordt geadviseerd om in het geval dat in ruil 
voor een goed of dienst iemand scholing eist voor zijn kind, dit niet direct te 
weigeren maar om dit inventief op te lossen: “Buig een corrupte vraag positief 
om. Het verzoek om de zoon van de opdrachtgever een studiebeurs te geven kan 
worden omgezet in een lokale in-company training voor de hele staf. Zorg 
ervoor dat de andere partij kan scoren zonder gezichtsverlies te lijden.”290  
Dit is een toch wat eigenaardig advies omdat hiermee de corrupte vraag  
toch wordt beloond. 

Nederland moet alert zijn op corruptie in het bedrijfsleven omdat het via 
een aantal programma’s de private sector financieel ondersteund als zij willen 
investeren in ontwikkelingslanden.291 Mocht deze financiële ondersteuning in 
aanraking komen met corruptie dan gaat dit in tegen het beleidsdoel. De 
samenwerking op dit vlak tussen de ambassades en het bedrijfsleven liep volgens 
de TFAC moeizaam. Er bleek een spanningsveld te zitten tussen het promoten 
van de OESO-richtlijnen en het bevorderen van de handel.292 Minister Koenders 
erkende dit in zijn reactie op de bevindingen van de TFAC: “De aanbodkant, dat 
wil zeggen de rol van westerse bedrijven en banken, is te lang onderbelicht 
gebleven. Inmiddels is het onderwerp omkoping tijdens een door dit ministerie 
georganiseerde conferentie met het bedrijfsleven aan de orde gesteld. Ook 
zijn instructies voor ambassademedewerkers opgesteld om de  
samenwerking van ambassades met het bedrijfsleven op het terrein van 
 corruptiebestrijding te intensiveren.”293 

De wijze waarop Ontwikkelingssamenwerking doelstelling twee hoopt te 
realiseren is zo blijkt uit de praktijk niet altijd succesvol te noemen. Er wordt op 
sommige momenten wel serieus werk van gemaakt, vooral als het gaat om 
corruptie door lokale regimes. Als dan blijkt dat de corruptie grootschalig, 
wijdverbreid en moeilijk bestrijdbaar lijkt te zijn wordt serieus overwogen de 
steun in te trekken. Dit heeft dan in de regel echter nooit consequenties voor alle 
kanalen maar vooral voor de sector waarin de corruptie is waargenomen. Dit is 
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logisch, gezien de doelstelling er niet is om corruptie te bestrijden maar om te 
voorkomen dat Nederlands geld direct weglekt. 

De andere instrumenten om het weglekken te voorkomen lijken wat 
onderbelicht te zijn geweest. De aandacht die de TFAC hierop richtte was in dit 
kader van groot belang. Het is nog afwachten of dit resultaat gaat opleveren 
gezien de praktijk van de laatste jaren. Zeker wat betreft de aanbodkant van 
corruptie lijkt het ministerie niet serieus werk te hebben gemaakt van de 
corruptiebestrijding. Het uitbesteden van de hulp en toezicht hierop aan 
multilaterale organisaties was en is hier debet aan. Meer eigen initiatief op dit 
vlak werd door de TFAC bepleit maar het is zeer de vraag of dit ook zal gebeuren. 
Ook wat betreft de rol van het bedrijfsleven moet er nog serieuzer werkt worden 
gemaakt van corruptiebestrijding. De richtlijnen hiervoor zijn wat vaag en de 
ambassades hebben moeite deze bij de private sector in de aandacht te brengen. 
 
 

4.4 Analyse- en beleidsinstrumenten 
 
De analyse-instrumenten waar Nederland gebruikt van maakt voor het opsporen 
en herkennen van corruptie zijn van groot belang. Zonder deze instrumenten kan 
van praktisch anti-corruptiebeleid geen sprake zijn. Hierop zijn namelijk alle 
beslissingen ten aanzien van eventuele maatregelen gebaseerd. Het is daarmee 
van belang om deze instrumenten nader te onderzoeken op hun doelmatigheid en 
wetenschappelijke basis. Op grond daarvan kan dan worden bepaald of 
Nederland ook op dit vlak serieuze politiek bedrijft ten aanzien van corruptie. 
 Nederland maakt gebruik van een aantal instrumenten. Als eerste wordt 
het track record veel gebruikt. Dit instrument is niet publiek toegankelijk maar 
uit het interview met van den Boogaard blijkt dat het uit zeven onderdelen 
bestaat, waar goed bestuur er een van is. Vanaf 2006 heeft het element corruptie 
hierin aan belang gewonnen.294 De track records worden door ambassades 
ingevuld aan de hand van gegevens die de Wereldbank en andere organisaties 
verzamelen. De score op de CPIA is hierbij belangrijk, maar ook de scores die 
Transparency International toekent. In het verleden, zeker onder Herfkens, 
hadden deze scores zo’n bepalende invloed dat ze de keuze voor partnerlanden 
mede bepaalden. Maar ook onder Van Ardenne en Koenders mag het belang van 
de Kaufmann-index en andere indicatoren niet worden onderschat.295 Onder 
deze ministers bleef het belang hiervan voor het track record groot. 
 Dat de invloed van de Wereldbank-methodes zo groot is ligt niet alleen aan 
het feit dat het track record gebruikt maakt van de gegevens. Ook het gegeven dat 
een groot deel van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingbudget 
multilateraal wordt besteed draagt bij aan de invloed die deze instrumenten 
hebben. Alle projecten die Nederland via de UNDP en de Wereldbank uitvoert 
zijn mede gebaseerd op de uitkomsten van deze onderzoeken. Als uit de CPIA-
score blijkt dat een land zeer corrupt is, dan heeft dat logischerwijs gevolgen voor 
het uit te voren project. 
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 Een instrument dat onder Van Ardenne werd geïntroduceerd maar dat 
vooral onder Koenders voor het eerst beleidsmatige implicaties kreeg was de 
SGACA. Deze methode werd in 2007 ontwikkeld en is een samenwerking tussen 
het ministerie en instituut Clingendael. Doel van de SGACA was een beter inzicht 
te krijgen in de problemen die partnerlanden hebben op het gebied van goed 
bestuur en corruptie. De SGACA brengt hiervoor onder andere een aantal al 
bestaande methodes samen, zoals het track record. Dat Nederland voor de 
SGACA koos kwam doordat er grote problemen waren met het praktische beleid. 
Dit lag naast het ontbreken van een echte politieke wil vooral aan een gebrek aan 
kennis over te voeren praktisch beleid. De SGACA hoopt dit probleem te omzeilen 
door alle actoren in het veld duidelijk de definiëren en te benoemen.296 
 Het uitgangspunt van de SGCA is het track record. Daarnaast bepleit de 
SGACA dat ambassades een zogenaamde Power and Change analyse doen. Deze 
analyse bestaat eruit dat het betreffende land op vele aspecten wordt 
geanalyseerd, zoals in hoeverre de staat controle heeft over de eigen bevolking, 
welke instituties functioneren en welke niet, welke donoren in het land actief zijn 
en wat de economische vooruitzichten zijn.297 Wat corruptie betreft gaat het dan 
specifiek over welke onderdelen de corruptie in het land bevorderen (zoals de 
aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen, een corrupte elite, een ‘winner takes 
all’ mentaliteit of de aanwezigheid van de groot Wereldbank-project).298 Voor dit 
onderzoek wordt aangeraden consultants en andere externe experts in te huren 
en gebruikt te maken van de kennis die non-gouvermentele organisaties hebben. 
Opvallend is dat niet expliciet wordt geadviseerd de kennis van bijvoorbeeld de 
Wereldbank op dit punt te gebruiken. Dit is niet onlogisch omdat de SGACA 
uitgaat van een vooral bilaterale benadering. De workshop die dient te volgen op 
de Power and Change analyse is vooral bedoeld om de Nederlandse strategie te 
bepalen. De daaropvolgende Strategic Choices gaan wat dat betreft puur over 
welke keuzes Nederland voor de komende tijd zou moeten maken, zoals het 
versterken van de samenwerking met partners.299 
 Net als het track record is de SGACA een instrument dat in de eerste 
plaats bedoeld is voor partnerlanden waarmee een bilaterale ontwikkelingsrelatie 
bestaat. Het is een ‘plan van aanpak methode’ waar ambassades tot dusver goed 
over te spreken lijken te zijn, gezien het enthousiasme op het ministerie voor deze 
aanpak. Tussen 2007 en 2009 werden immers al 27 analyses uitgevoerd en 
werden vervolganalyses opgestart.300 De kracht zit hem waarschijnlijk in de 
duidelijke link naar praktisch beleid. Daarmee heeft het ministerie geleerd van de 
fout van het Handboek, dat hierin juist opzichtig faalde. Het Handboek is 
overigens niet helemaal van tafel omdat het nog wel wordt gebruikt als 
informatieve handleiding.  
 Naast het track record, de Wereldbank/Transparency International 
methodes en het SGACA zijn er eigenlijk geen methodes voor analyse en plan van 
aanpak die door het ministerie worden gebruikt wat betreft de 
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corruptiebestrijding. In de media wil minister Koenders wel eens andere indexen 
aanhalen, zoals die van de Mo-Ibrahim stichting, maar het doel hiervan lijkt 
vooral de onderbouwing van eigen argumenten.301 De verhouding tussen de 
instrumenten is dat het track record voor het bilaterale beleid nog steeds heel 
belangrijk is maar dat het steeds meer als onderdeel van de SGACA beschouwd 
mag worden en dat de andere instrumenten vooral belangrijk zijn waar het gaat 
om de multilaterale inzet. 
 Wat betreft de doelmatigheid valt er over de SGACA nog weinig met 
zekerheid vast te stellen. De methode is nog niet echt beproefd, omdat de 
beleidsaanpassingen naar aanleiding van de conclusies uit de SGACA pas vanaf 
medio 2008 kunnen worden doorgevoerd. Het track record heeft zich wat dit 
betreft al langer kunnen bewijzen en lijkt aan belang te hebben gewonnen aan het 
einde van de periode Van Ardenne. Het werd toen steeds serieuzer gebruikt en de 
conclusies leken aan belang te winnen ten gunste van eigen (persoonlijke) 
inzichten op het ministerie. Maar dit ging niet vanzelf. Het track record kent een 
lange geschiedenis die niet zondermeer een weg naar verbetering laat zien. Zo 
duurde het tot 2007  voordat het thema goed bestuur een meewegend belang 
kreeg in het track record. Daarnaast werd het track record in de loop der tijd een 
aantal keren grondig gewijzigd, wat de ambtelijke fundering waarschijnlijk niet 
ten goede kwam. Zo werd er in 2004 nog overgestapt van de PRET- naar de 
Kaufamnn-indicatoren.302 Ook leidden de uitkomsten in het track record lang 
niet altijd tot een wijziging van het praktisch beleid, hoewel dit logischerwijs wel 
had gemoeten. Vooral wat betreft het verlenen van begrotingssteun leken de 
uitkomsten van het onderzoek geen invloed te hebben op de toewijzing  
van de steun.303 

Wat betreft de doelmatigheid van de Kaufmann-index valt op dat deze 
door het ministerie met steeds meer scepsis werd beschouwd. Dat is wellicht ook 
de reden dat het lang duurde voordat het onderdeel goed bestuur in het track 
record serieus werd opgepikt door het ministerie. Het grootste probleem van de 
methodes van de Wereldbank en Transparency International is dat het 
belangrijkste onderdeel gebaseerd is op perceptie. De ranglijsten die jaarlijks 
worden gepubliceerd gaan niet uit van het absolute niveau van corruptie maar de 
perceptie van dit niveau. Ook de TFAC zag dit als een probleem: “Het overgrote 
deel van de bestaande corruptie-indicatoren is gebaseerd op perceptie. Hoewel 
niet zonder betekenis i.v.m. de invloed van perceptie op het investeringsklimaat 
en daarmee op de economische groei, moeten deze indicatoren behoedzaam 
worden gebruikt.”304 
 De consequentie van het perceptieaspect is dat de resultaten van het beleid 
er lang over doen om in de cijfers naar voren te komen. Het gevoel van corruptie 
zal namelijk minder snel verdwijnen dan de corruptie zelf. Daarmee is de 
doelmatigheid van beleid moeilijk te meten en is dit beleid dus per definitie 
onvoldoende direct controleerbaar. Pas na een aantal jaren kunnen de resultaten 
met cijfers worden onderbouwd. Nu was dit tot kort geleden sowieso het geval, 

                                                 
301 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009 (KST 123308) 2. 
302 IOB, Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006,  351. 
303 Ibidem 364. 
304 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Task force anti corruptie, 3. 



102 
 

omdat veel perceptieonderzoeken maar eens in de vijf jaar werden uitgevoerd 
vanwege de hoge kosten ( aldus zei van den Boogaard in het interview). Het 
analyse-instrumentarium is daarmee ook onder Koenders nog onvoldoende om 
praktische beleidsinstrumenten (zoals de SGACA dat voor een belangrijk deel is) 
te ondersteunen. Zelfs de Wereldbank zelf onderkende de problemen van de 
CPIA-index en raadde landen aan niet louter op basis van hun onderzoek beleid 
te formuleren. Landenspecifiek onderzoek was hiernaast volgens Kaufmann  
zelf ook een vereiste.305 
 De TFAC zag in dat om goed bestuursbeleid te kunnen voeren andere 
meetinstrumenten nodig waren. Daarom steunde het ook het de Global Integrity 
Index (GII), dat niet meet op basis van perceptie maar op basis van “indicatoren 
die direct beïnvloedbaar zijn voor beleid”. Vanaf 2008 zou hiermee worden 
begonnen en zou de GII volgens de TFAC langzaam het gebruik van de 
Kaufmann-index in het track record kunnen gaan vervangen.306 Deze 
verandering moet gezien worden als een positieve ontwikkeling, omdat hiermee 
beleidsmatig wellicht sneller gereageerd kan worden op lokale veranderingen. 
Dat de GII zich daarnaast ook specifiek richt op het corruptievraagstuk is  
een goed teken.307 
 Dit soort nieuwe ontwikkelingen is niet puur te verklaren vanuit de 
gebrekkige bruikbaarheid van sommige instrumenten. Ook de Tweede Kamer 
drong hierop aan. In 2007 meldde minister Koenders dan ook aan de Kamer dat 
hij de initiatieven om samen met de Wereldbank tot een beter instrumentarium 
te komen ondersteunde.308 Maar tot die tijd kon Nederland niet anders dan wat 
betreft het corruptievraagstuk te vertrouwen op de uitkomsten van de 
onderzoeken die tot dan toe beschikbaar waren. Voor het praktische beleid in 
relatie tot de doelstellingen betekende dit dat wat betreft de afweging steun in te 
houden of stop te zetten in het kader van doelstelling één dit ook gold. Blijkbaar 
was de minister in het geval van het voorbeeld Tanzania dus van mening dat er 
genoeg aanknopingspunten voor het voeren van anti-corruptiebeleid waren op 
basis van de conclusies van de Wereldbank en het track record.  Het aangaan van 
een beleidsdialoog is daarmee voor een deel gebaseerd op de Kaufmann-index, 
een onderzoeksmethode waarvan de functionaliteit ook door het ministerie  
zelf wordt betwijfeld. 
 Hetzelfde kan worden gezegd over het steunen van de islands of integrity 
of de capaciteitsopbouw in het kader van doelstelling één. Ook in die gevallen 
wordt het besluit hiertoe over te gaan voor een belangrijk deel gebaseerd op de 
onderzoeken gedaan door de Wereldbank. Natuurlijk is niet elk onderzoek van de 
Wereldbank slecht. Allerminst, niet elk onderzoek van deze instantie is gebaseerd 
op perceptie en de praktische beleidstips die de Bank geeft zijn in veel gevallen 
waarschijnlijk goed bruikbaar. Maar de vraag of het beleid vruchten afwerpt valt 
met de Wereldbank-methode veel moeilijker te onderzoeken. Of Nederland  
dus echt goede resultaten boekt met het steunen van islands of integrity  
blijft de vraag. 
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 Waar dit gegeven minder van belang is is waar het gaat om doelstelling 
twee, het voorkomen van directe corruptie met Nederlands geld. 
‘Perceptionaliteit’ doet er dan niet zo toe. Het is wat dit betreft opvallend dat er 
wel degelijk harde cijfers blijken te bestaan over corruptie in 
ontwikkelingslanden, want Nederland zal waarschijnlijk nooit op basis van een 
perceptieonderzoek besluiten tot het intrekken van steun maar alleen op basis 
van werkelijke corruptie.  
 Waar perceptieonderzoeken wel invloed hebben op doelstelling twee is 
waar het gaat over de aanbodkant van corruptie. Wederom is het in dit kader 
onmogelijk de resultaten van het beleid te toetsen op een manier die goed 
bruikbaar is voor het ministerie. De ontwikkeling van de GII-methode is daarom 
van groot belang. De toekomst zal uitwijzen hoe bruikbaar deze manier van 
meten zal zijn voor de formulering van praktisch uitvoerbaar beleid.  
 Wat betreft de door het ministerie gebruikte instrumentariums lijkt er nog 
veel ruimte voor verbetering te bestaan. Ministers Van Ardenne en Koenders 
hadden hier wel oog voor, getuige de ontwikkeling van de SGACA door Van 
Ardenne en de erkenning van de meet- en analyseproblemen door Koenders. Ook 
wordt op het gebied van kennisontwikkeling voor praktisch beleid samenwerking 
gezocht met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.309 Wat hieruit blijkt is een 
groeiend besef over het belang van goede meetinstrumenten. Maar nog 
belangrijker is dat het erop lijkt dat het ministerie meer  en meer voor de 
bilaterale aanpak lijkt te kiezen wat betreft het ontwikkelen van meet- en analyse 
instrumenten. De SGACA is hier een verbeeld van. Het belang van de 
onderzoeken van de Wereldbank heeft hierin een minder prominente plaats dan 
het geval is bij het track record. Ook de samenwerking met het Verenigd 
Koninkrijk lijkt hierop te wijzen. Dit betekent niet dat de rol van de Wereldbank 
minder belangrijk wordt. Maar wel dat het ministerie lijkt te beseffen dat waar 
hulp bilateraal wordt georganiseerd, het meten wellicht beter onder de leiding 
van een bilaterale instantie kan plaatshebben.  
 Dit past in het advies van de TFAC, dat ervoor pleitte het meten meer 
politiek te maken: “Wel verdient het aanbeveling het gebruik van het 
instrumentarium te politiseren: er is behoefte aan een regelmatige dialoog op 
politiek niveau met ontvangende landen op het gebied van goed bestuur en 
corruptiebestrijding.”310 Hoewel de TFAC vooral doelde op de 
controlemechanisme van de Europese Unie, kan het ook zinvol zijn dit voor de 
gehele linie, inclusief de ontwikkelingslanden, de introduceren.  
 
 
4.5 Resultaten door ontwikkeling? 
 
In hoeverre heeft Nederland de beleidsintenties weten de vertalen naar praktisch 
anti-corruptiebeleid? Het antwoord op deze vraag kan eenvoudig gegeven worden 
als het doel van het ministerie was de corruptie te verminderen en als 
tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van de bestaande meetinstrumenten. In 
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‘Resultaten in ontwikkeling, rapportage 2005-2006’ bleek dat er op geen enkele 
wijze verbetering zichtbaar was volgens de cijfers van de Wereldbank. Er was 
geen duidelijke trend waarneembaar: “Slechts elf partnerlanden laten 
verbeteringen zien op ten minste één dimensie van goed bestuur, waarvan drie 
(Afghanistan, Armenië, Senegal) op meer dan één dimensie. Daar staan 
evenveel landen tegenover die verslechtering tonen op ten minste één dimensie 
van goed bestuur, waarvan twee (Bangladesh, Palestijnse gebieden) op meer 
dan één dimensie. Mali en Zambia scoorden zowel positief als negatief. Wordt 
het tijdvak 2002 – 2005 aangehouden dan is het aantal veranderingen nog 
geringer en blijft een duidelijke trend ontbreken.” Wat nog zorgelijker is, is dat 
op het gebied van corruptie er volgens de Wereldbank in deze periode alleen 
maar verslechtering waarneembaar was. Alleen Burkian Faso liet een significante 
verbetering zien op dit punt, maar daar stonden vijf landen tegenover waar een 
significante verslechtering waarneembaar was.311 
 Volgens de door Nederland gehanteerde modellen was het praktische 
beleid niet succesvol. Er lijkt dan ook tot dusverre geen verband te bestaan tussen 
praktisch anti-corruptiebeleid en de afname van corruptie. Maar de cijfers 
zeggen, zoals bleek uit de vorige paragraaf, niet alles. Trends doen er door de 
gehanteerde methode lang over om in de cijfers tot uiting te komen. Een andere 
verklaring voor het falen zou kunnen zijn dat ondanks het beleid van Nederland 
de betrokken landen het nut van hervormingen niet inzien omdat zij daarvoor 
niet voldoende worden beloond. Kaufmann ziet hierin verklaard waarom Oost-
Europese landen wel een significante verbetering op goed bestuur lieten zien toen 
zij het vooruitzicht hadden beloond te worden met toetreding tot de Europese 
Unie.312 Een afgeleide hiervan is het zogenaamde windowdressing, het fenomeen 
dat landen vooral cosmetische maatregelen nemen. Dit kan weer verklaard 
worden door het asymmetrische karakter van de relatie tussen donor en 
ontvanger. De machtsverhouding is hoe dan ook niet gelijkwaardig en dat kan 
ertoe bijdragen dat ontwikkelingslanden zich gaan gedragen naar de wens van de 
donor. Ofwel, de ontvangende landen laten blijken alsof zij precies willen doen 
wat de donor vraagt terwijl hier in de praktijk niets van waar is. Voor 
ambassadepersoneel is het dan natuurlijk lastig hier doorheen de prikken, omdat 
het resultaat van beleid nooit direct waarneembar zal zijn. Pas na een aantal jaren 
zal blijken dat het land helemaal niet bezig was aan de wensen van  
Nederland te voldoen.313   
 De hierboven genoemde verklaringen voor het uitblijven van duidelijke 
trendmatige resultaten leggen de verantwoordelijkheid hiervoor niet direct bij 
Nederland. Dit is wel mogelijk op een aantal gebieden. Onder de drie ministers 
waarbij corruptiebestrijding prominent op de agenda stond bleek het heel lastig 
beleidsintenties te vertalen naar de praktijk. Dit is een vaak voorkomend 
verschijnsel op het ministerie als een nieuw beleidsterrein wordt geïntroduceerd. 
Steeds weer blijft het beleid te academisch en niet praktijkgericht.314 Ook was het 
departement in Den Haag te aanwezig bij de ontwikkeling. Eigen inbreng van 
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beleidsmedewerkers aldaar zorgde ervoor dat het Handboek een zogenaamde 
‘kersboomstructuur’ kreeg. Naar eigen inzicht werden onderwerpen in het 
Handboek bijgevoegd zonder dat de praktijk hierbij een belemmering leek te zijn. 
De ambassades hadden hierbij weinig tot geen inbreng en moesten maar zien hoe 
het beleid in de praktijk tot stand gebracht moest worden.315 
 Deze opzet heeft jarenlang gefunctioneerd met als resultaat dat ook de 
doelstellingen maar met grote moeite praktisch vertaald werden. Er waren 
natuurlijk successen, vooral waar het gaat om doelstelling twee. De nul-tolerantie 
is een redelijk functionerend criterium. Hoewel reactief, heeft het een aantal 
keren weten te voorkomen dat veel Nederlands donorgeld weglekte. Maar wat 
betreft de aanbodkant van corruptie is er nog niet veel bereikt. De meeste 
ontwikkelingen op dit vlak staan nog in de kinderschoenen, afgezien van het 
interne controlemechanisme om corruptie onder eigen personeel te voorkomen 
wellicht. Het probleem van doelstelling twee is natuurlijk ook dat het nooit voor 
honderd procent gerealiseerd kan worden. Zodra corruptie opgemerkt wordt is 
het eigenlijk al te laat en aangezien corruptie onder de oppervlakte plaatsheeft is 
het ook nooit duidelijk hoeveel geld er weglekt.  
 Wat dat betreft is doelstelling één eenvoudiger, omdat het risico van 
weglekken er hier minder toe doet. Doel is immers de bestrijding van corruptie 
door middel van praktische initiatieven zoals institutionele ontwikkeling. Maar 
ook op dit vlak blijkt de praktijk weerbarstig. Hoewel er veel initiatieven zijn 
ontplooid, vaak via het multilaterale kanaal, lijkt het er niet toe te leiden dat de 
corruptie ook werkelijk afneemt. Een belangrijke verklaring hiervoor is het 
ontbreken van een internationale consensus, zoals bleek uit het praktijkvoorbeeld 
van de Keniaanse klokkenluider. Dat er een consensus is over het traject dat 
gevolgd moet worden is onontbeerlijk voor het behalen van de doelstelling. Als 
het ene land grote nadruk legt op capaciteitsversterking terwijl aan de andere 
kant de Wereldbank of andere bilaterale donoren hier niet nadrukkelijk op 
aansturen, dan is het risico van windowdressing ook hier niet ver weg. 
 Toch mag ondanks de vele problemen die er zijn bij het behalen van de 
doelstellingen niet worden geconcludeerd dat het ministerie geen serieus werkt 
maakt van corruptiebestrijding. Uit hoofdstuk twee bleek dat de schade van 
corruptie zeer groot is en dat er zelfs een positieve relatie kan bestaan tussen hulp 
en corruptie. Dit bewustzijn is op het ministerie aanwezig, wat op zichzelf 
opzienbarend is omdat het in principe legitimiteit van ontwikkelingshulp voor 
een deel ondergraaft. Uit de SGACA bleek dat projecten van de Wereldbank 
gezien worden als potentiële veroorzakers van corruptie. Daarmee erkent het 
ministerie dat dit ook zou kunnen gelden voor eigen grote projecten. Dit blijkt 
ook uit het Handboek, dat specifiek aanbestedingsprocedures bij projecten als 
potentieel zeer corruptiegevoelig bestempeld.316 
 De kennis op het ministerie over het corruptieprobleem blijkt daarmee 
ruim voldoende aanwezig. Het aantal initiatieven dat op dit vlak in de periode 
1998-2009 is ontwikkeld op praktisch gebied, zoals de SGACA en de 
ondersteuning van het GII initiatief, zijn hier een bewijs voor. Waar het niet goed 
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ging was bij de praktische vertaling van deze kennis.317 Nederland zou op dit punt 
winst kunnen boeken door meer voor eigen initiatieven, het liefst in 
samenwerking met andere donoren, te kiezen. Daarmee kan het beleid preciezer 
in lijn worden gebracht met de eigen doelstellingen. Ondanks dat het ministerie 
blijft benadrukken dat het blijft kiezen voor de multilaterale benadering, lijkt het 
enigszins de kant van de meer politieke bilaterale benadering te kiezen. 
Nederland lijkt te beseffen dat het meer nog dan de Wereldbank resultaten kan 
boeken op de politieke kanten van het anti-corruptiebeleid, zoals via 
diplomatieke en economische druk.318 Nederland hoeft op deze vlakken niet altijd 
voor de weg van de consensus, zoals dat vaak het geval is bij de  
Wereldbank, te kiezen. 
 De meer politieke benadering past in het discours zoals dat onder 
Herfkens ontstond. Hoewel zij uitgesproken pro-multilateraal was, was zij ook 
pragmatisch. De keuze voor een meer politieke benadering moet dan ook in die 
context worden gezien. Het is geen ideologische keuze, maar een zakelijke. 
Eigenlijk is dat ook de rode lijn die de periode 1998-2008 typeert. Herfkens staat 
daarmee aan de basis van het praktische anti-corruptiebeleid. Zonder dit 
pragmatisme zou er van een ontwikkeling op dit gebied niet veel terecht zijn 
gekomen omdat de veranderingen uit de praktijk lijken te komen. Dat Koenders 
tijden het begin van zijn ministerschap hier even van af leek te stappen doet hier 
niets aan af. Toen hij namelijk constateerde dat de Millenniumdoelen wel eens in 
gevaar zouden kunnen komen door slecht bestuur en corruptie, koos hij weer 
voor de zakelijke en pragmatische toon die meer in lijn was met het feitelijke 
gevoerde beleid op het gebied van corruptiebestrijding. Dat desondanks het 
praktische beleid niet goed uit de verf kwam, ook onder Koenders, ligt vooral aan 
het feit dat het beschikbare instrumentarium beperkt is.  

Waar Nederland op het gebied van corruptiebestrijding het meest 
succesvol lijkt te zijn is op de momenten dat het zelf de voorwaarden bepaald en 
gebruik maakt van eigen methodes. Doelstelling twee is hier een bewijs voor. Dit 
was het meest succesvol en vooral gebaseerd op de eigen afweging. Dat het 
ministerie zoveel energie steekt in de ontwikkeling van eigen instrumenten als de 
SGACA bevestigd dit. En de ontwikkeling van de GII is hierin zeker ook 
belangrijk. Nu zou dit kunnen worden omschreven als een poging om voor falend 
beleid (volgens de Kaufmann-index) een andere meetmethode te ontwikkelen in 
de hoop dat deze index dit falen dan, zonder verdere aanpassingen, herdefinieert 
als een succes. Dit zou betekenen dat het ministerie het praktische anti-
corruptiebeleid niet serieus neemt. Maar zo hoeft het niet te worden gezien. Het 
kan ook beschouwd worden als een uiting van politieke moed. Want het 
ministerie erkent dat volgens de gehanteerde methode het beleid faalt. In plaats 
van falend beleid voort te zetten kiest men ervoor nieuw beleid te ontwikkelen op 
basis van een instrumentarium dat wellicht wel in staat is de zwakke en sterke 
punten van het beleid te herkennen en te benoemen. 
 Deze ontwikkeling geeft aan dat anders dan in het verleden het beleid niet 
langer vanuit het ministerie gedicteerd lijkt te worden maar meer vanuit de 
praktische ervaringen van de posten lijkt te ontstaan. Notities komen nu meer 
                                                 
317 IOB, Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006, 365. 
318 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Resultaten in ontwikkeling,rapportage 2005-2006, 115. 
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voort uit de praktijk, in plaats dat de praktijk moet volgen op notities. Wat betreft 
de SGACA is er geen sprake meer van een kersboomstructuur en lijkt de invloed 
van overijverige beleidsmedewerkers op het ministerie te zijn teruggedrongen ten 
faveure van diegenen die het beleid in de praktijk vorm geven. Daarmee wordt in 
de toekomst wellicht voorkomen dat er weer frustratie ontstaat over  de 
discrepantie tussen doelstelling en praktische realiseerbaarheid.  
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Conclusie 
 
Hoe serieus heeft Nederland het corruptieprobleem in ontwikkelingslanden 
onder ogen willen zien en willen bestrijden? Dat is in het kort de centrale vraag 
die ten grondslag ligt aan dit onderzoek. Om hier een afgewogen antwoord op te 
geven is een scheiding tussen het politieke en praktische noodzakelijk. Ook in de 
conclusie zal deze scheiding worden geëerbiedigd. Pas nadat beide aspecten 
volledig aan bod zijn gekomen is een algemeen eindoordeel te geven.  
 Wat het politieke proces betreft is in hoofdstuk één duidelijk geworden dat 
de pragmatisering die onder Herfkens werd ingezet voor de totstandkoming van 
een coherent anti-corruptiebeleid van zeer groot belang is geweest. Voor haar 
ministerschap werd het beleid op Ontwikkelingssamenwerking nog sterk 
gekleurd door ideologische invloeden. Vooral het idee dat Nederland als oud 
kolonisator een schuld te vereffenen had was een belemmering omdat juist anti-
corruptiebeleid vraagt om een pragmatische en zakelijke houding. Daarnaast 
voorkwam de Koude Oorlog dat Westerse donoren al te kritisch waren ten 
aanzien van het corruptieniveau in ontwikkelingslanden. Bang om een 
bondgenoot te verliezen werd vaak niet al te kritisch gekeken naar de mate van 
goed bestuur. Nederland volgde wat dit betreft de internationale consensus 
alhoewel het op bepaalde momenten wel sterk kritisch was ten aanzien van 
mensenrechtenschendingen. Toch betekende dit niet dat Nederland ook kritisch 
was ten aanzien van corruptie. 
 In de jaren ’90 kwam hier langzaam verandering in. Het discours 
veranderde. De Koude Oorlog was ten einde en een nieuwe generatie politici 
kwam aan de macht die minder door de jaren ’70 waren gekleurd. Pronks 
ontwikkelingsvisie, die lang gebaseerd was op het idee van een economische 
transformatie, verloor aan belang. Wat vooral veranderde was de houding die 
men aannam ten opzichte van ontwikkelingslanden. Onder Herfkens begon het 
ministerie meer te eisen van ontwikkelingslanden. Alleen mooie woorden waren 
niet langer genoeg, er moest een duidelijk resultaat worden geboekt. 
 Het meest prominent op dit vlak was de minimumeis wat betreft de mate 
van goed bestuur. Dit zakelijke aspect in het beleid kan beschouwd worden als 
een breuk met het verleden omdat het vraagt om een andere kijk op de 
verhouding tussen donor en ontvanger. Nederland begon zich vanaf 1998 steeds 
meer te beschouwen als een dienstverlener die eisen mocht stellen voor het 
verlenen van ontwikkelingshulp. Daarmee werd een eerste stap gezet in de 
richting van de ontwikkeling van een anti-corruptiestrategie. Toch bleef het in 
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eerste instantie vooral bij meer politieke interesse voor het probleem en werd er 
geen beleid ontwikkeld. Dit kwam door de politieke traditie want ook onder 
Herfkens bleef de erfenis van Pronk voelbaar. In de politiek bleef men een 
zakelijke aanpak vaak verwarren met politieke incorrectheid, zeker waar het ging 
om ontwikkelingssamenwerking. Het idee dat voor regeringen in 
ontwikkelingslanden minder strenge eisen zouden moeten gelden wat betreft 
corruptie verdween daarom niet in het politieke denken.  
 Dit gebeurde wel onder Van Ardenne. Zij profiteerde sterk van de onder 
Herfkens ingezette koersverandering maar kwam daarnaast ook met eigen 
initiatieven, met name op het gebied van goed bestuur. Uiteindelijk was de 
aandacht hiervoor onder Herfkens niet zo groot als op basis van de meer zakelijke 
insteek mocht worden verwacht. Van Ardenne vertaalde de politieke interesse 
voor dit thema wel naar beleidsnotities. Dat Van Ardenne dit deed kwam vooral 
door internationale ontwikkelingen. Nederland liep wat betreft 
corruptiebestrijding eigenlijk achter op multilaterale initiatieven van met name 
de Wereldbank. Instituties als deze, maar ook Transparency International, 
hadden al in de jaren ’90 oog voor de schadelijke effecten van corruptie op de 
ontwikkeling van een land. Dat Nederland uiteindelijk ook politieke interesse in 
dit fenomeen kreeg is door de kennisontwikkeling bij deze instituties 
verklaarbaar. De onderzoeken die naar corruptie werden gedaan waren 
gewoonweg niet meer te negeren. Dat, en de meer zakelijke aanpak, verklaart de 
groeiende interesse in Nederland voor het corruptieprobleem. Dit leidde er 
uiteindelijk toe dat onder Van Ardenne in Nederland de politieke interesse in het 
probleem resulteerde in werkelijke beleidsontwikkeling.  
 Maar werd daarmee de politieke aandacht voor het corruptieprobleem ook 
direct serieus? Een antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden 
omdat daarvoor eerst duidelijk moet zijn wat serieus in deze context zou moeten 
betekenen. Hiervoor kunnen de bevindingen uit hoofdstuk twee als leidraad 
dienen. In dit hoofdstuk kwam naar voren dat corruptie voor de ontwikkeling van 
landen uitermate remmend werkt. Het belemmert de economische en sociale 
ontwikkeling en daarbij hebben vooral de armen het meest te duchten van het 
fenomeen. Daarmee is corruptie een gevaar voor Nederland waar het gaat om het 
bereiken van het hoofddoel van de ontwikkelingssamenwerking, namelijk 
armoedebestrijding. Corruptie is daarnaast ook een eventueel bijeffect van het 
verlenen van hulp. In specifieke gevallen kan hulp corruptie in de hand werken, 
zeker als met de hulp grote bedragen zijn gemoeid en als de hulp via bepaalde 
kanalen wordt besteed. Vooral bij begrotingssteun kan het risico op corruptie met 
ontwikkelingsgeld groot zijn. De vraag of beleid serieus genoemd kan worden 
hangt dus in sterke mate samen met in hoeverre uit het politieke discours blijkt of 
deze aspecten van corruptie worden onderkend.  
 Wat betreft Nederland blijkt dit voor een deel zo te zijn. Uit hoofdstuk drie 
bleek dat Nederland onder Van Ardenne politiek gezien steeds meer oog kreeg 
voor de negatieve gevolgen van corruptie in ontwikkelingslanden. Van Ardenne 
ging in tegenstelling tot Herfkens wel over tot het in specifieke 
beleidsdocumenten uiteenzetten van de doelstellingen ten aanzien van corruptie. 
Het Handboek is wat dit betref een duidelijk voorbeeld. Onder Herfkens bleef dit 
document zeer conceptueel en had het ambtelijk apparaat op het ministerie niet 
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het idee dat het onderwerp een prioriteit was. Dit blijkt wel uit de 
correspondentie over de totstandkoming van het Handboek. Van Ardenne 
daarentegen zette wat dit betreft wel door waardoor het Handboek onder haar 
bewind gerealiseerd werd. Ook in ‘Aan elkaar verplicht’ kwamen goed bestuur 
aspecten, waaronder corruptie, aan bod. Daarmee kan Van Ardenne beschouwd 
worden als de bewindspersoon die corruptie definitief op de politieke agenda 
plaatste. Dat zij dit niet had kunnen doen zonder de verzakelijking die onder 
Herfkens werd ingezet doet hier niets aan af. 
 Toch ging ook onder Van Ardenne de ontwikkeling van een anti-
corruptiestrategie moeizaam. Dit bleek wel uit het interview met Marcel van den 
Boogaard, die duidelijk aangaf dat wat hem betreft er een politieke en ambtelijke 
omslag plaatshad in 2006. Dat geeft aan dat het ministerie er wat betreft de 
medewerkers zelf er zeker één kabinetsperiode over deed om tot een omslag te 
komen. Tot die tijd heerste bij velen op het departement nog het idee dat 
corruptie eigenlijk helemaal niet zo serieus genomen hoefde te worden. Van 
Ardenne is daarmee niet in staat gebleken haar positie ten aanzien van corruptie 
duidelijk te communiceren naar het ministerie. Dat rechtvaardigt de conclusie 
dat hoewel Van Ardenne op papier het beleid intensifieerde en meer serieus werk 
van wilde maken zij dit in eerste instantie onvoldoende liet blijken in de 
organisatie. De, zoals van den Boogaard het formuleerde ‘rekkelijken’ kregen nog 
steeds de ruimte om weinig serieus op het corruptieprobleem in te gaan. Van een 
paradigmaverandering kon zeker aan het begin van de periode Van Ardenne dus 
zeker niet gesproken worden. 
 Maar was dit dan wel het geval aan het einde van haar ministerschap? 
Nam zij anti-corruptiebeleid toen met name in de praktische organisatie wel 
serieus? Ja, want toen werden nieuwe initiatieven ontplooid, zoals de SGACA, dat 
niet gebeurd zou zijn als de politieke leiding hier niet op had aangedrongen. En 
uit de SGACA komt wel duidelijk het beeld naar voren dat corruptie gezien moet 
worden als een zeer schadelijk fenomeen waar een ‘rekkelijke’ houding niet bij 
past. Vanaf 2007 was er daarmee op het ministerie en de ambassades eigenlijk 
geen ruimte meer voor een andere positie ten aanzien van corruptie. Dit bleek 
ook uit het feit dat de laksheid bij het invullen van het track record door de 
posten langzaam ten einde kwam. Het was niet langer verantwoord dit 
instrument niet serieus te nemen omdat een ambassade daarmee de integriteit 
van het beleid impliciet zou ondergraven. Dat Van Ardenne tegen het einde van 
haar ministerschap dit alles uiteindelijk wel voor elkaar kreeg komt ook weer 
voor een deel door de internationale aandacht voor het fenomeen corruptie. 
Grote corruptieschandalen kwamen namelijk tijdens haar bewind aan het licht. 
Vooral in Kenia bleek helemaal uit de hand te zijn gelopen, waardoor Nederland 
zich gedwongen zag de hulp aan dit land voor een deel te staken.  
 Na Van Ardenne bleef corruptie in ontwikkelingslanden een thema dat 
politiek gezien niet meer weg te denken viel. Minister Koenders leek in eerste 
instantie wat minder nadruk te willen leggen op het probleem door het beleid op 
een wat populistische wijze te koppelen aan de Millenniumdoelen maar hij kwam 
hier uiteindelijk toch van terug. Met name een wat kritische publieke opinie ten 
aanzien van ontwikkelingshulp door enkele spraakmakende publicaties, zoals 
onder andere de IOB-rapportage over Afrika, bracht Koenders ertoe een harde 



112 
 

lijn te kiezen wat betreft corruptie. Daar kwam bij dat Koenders ook door de 
bevindingen van de TFAC nog eens herinnerd werd aan het belang van een goede 
corruptiebestrijding. Politiek gezien valt Koenders daarmee te plaatsen binnen 
het discours dat vorm begon te krijgen vanaf Herfkens. Pragmatisme en 
zakelijkheid zijn hierbij kernwoorden en daarbinnen is er duidelijk ruimte voor 
een politiek heldere positie wat betreft corruptiebestrijding. Hoewel er ook 
duidelijke onderlinge verschillen zijn tussen de drie ministers vanaf 1998, vooral 
wat betreft de toonzetting, is dat wat hen ook in sterke mate bindt. Herfkens 
streed tegen corruptie dit via een omweg door de  invoering van de sectorale 
benadering, dat voor een meer pragmatische organisatie zorgde. Van Ardenne gaf 
de politieke interesse vorm door de creatie van beleidsnotities en Koenders koos 
uiteindelijk de weg van het duidelijk naar buiten toe communiceren van de 
Nederlandse positie. Koenders bestendigde daarmee wat onder Van Ardenne 
werd opgezet en waarvoor onder Herfkens voorwaarden waren geschapen. 
Daarmee is op drie verschillende manieren een politieke ontwikkeling 
waarneembaar die ervoor zorgde dat corruptie een serieus beleidsthema werd. 
 Maar vertaalde deze politieke ontwikkeling zich ook naar een serieuze 
aanpak van het probleem in de praktijk? Het antwoord op deze vraag is in 
hoofdstuk vier aan bod gekomen en hierin bleek dat wat dit betreft het beeld 
minder rooskleurig is als op grond van de politieke belangstelling verwacht 
mocht worden. Dit begon al met Herfkens die vooral een beleid van uitsluiting 
voerde. Zij koos ervoor het goed bestuur niveau als voorwaarde te stellen, wat er 
in de praktijk toe leidde dat er eigenlijk nauwelijks beleid werd gevoerd. Haar 
keuzes, gebaseerd op multilateraal Wereldbank onderzoek, waren daarnaast 
volgens het IOB ook niet consistent. Landen die hulp ontvingen van Nederland 
scoorden over het algemeen niet significant beter op het gebied van goed bestuur 
en corruptie. Doordat Herfkens wat betreft corruptie koos voor het stellen van 
een voorwaarde en daarnaast niet uitging van minder corruptie als doelstelling 
ontbrak het aan de noodzaak een eigen, Nederlands 
corruptiebestrijdinginstrumentarium te ontwikkelen.  

Als Herfkens wel actief aan corruptiebestrijding deed, dan gebeurde dit 
met name via het multilaterale kanaal. Ook hierdoor was de kennisontwikkeling 
op het ministerie minimaal. In de periode 1998-2002 stond dit min of meer stil. 
Dit blijkt wel uit het feit dat de ontwikkeling van het Handboek werd stopgezet. 
Hoewel Herfkens dus op politiek niveau in eerste instantie liet blijken het 
corruptieprobleem serieus te nemen, bleek hier uiteindelijk in de praktijk niets 
van. Het enige beleid dat zij voerde was een op twijfelachtige gronden gebaseerd 
beleid van uitsluiting. Landen die een onvoldoende op het gebied van goed 
bestuur scoorden kregen niet langer meer bepaalde steun. Van 
corruptiebestrijding was daarom helemaal geen sprake. Alleen via een omweg 
gebeurde dit, en daarmee was de corruptiebestrijding niet primair gericht op de 
corruptie in landen waar Nederland een ontwikkelingssamenwerkingsrelatie mee 
had. En juist wat betreft die landen heeft Nederland natuurlijk het meeste belang 
bij corruptiebestrijding omdat in deze landen geld wordt uitgegeven.  
 Het probleem van de kennisontwikkeling op het ministerie bleef ook na de 
periode Herfkens een terugkerend thema. Doordat Herfkens haar kennis wat 
betreft het onderwerp voor het grootste deel had geleend van de Wereldbank en 
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de UNDP, had Nederland een achterstand. Onder Van Ardenne bleek dit heel 
duidelijk, toen wel gepoogd werd werk te maken van corruptiebestrijding en niet 
alleen uit te gaan van de in dit onderzoek geformuleerde doelstelling twee; het 
voorkomen van corruptie met Nederlands ontwikkelingsgeld. Voor doelstelling 
één, het bestrijden van corruptie, bleek op het ministerie nauwelijks capaciteit te 
bestaan. Ambassades maakten vooral gebruik van de kennis van de Wereldbank. 
Nu is daar op zich natuurlijk niet zo veel op tegen zolang die kennis een 
aanvullende werking heeft op het eigen instrumentarium. Maar daar ontbrak het 
aan in Nederland, dit bestond gewoonweg niet. In het track record nam het 
thema goed bestuur tot 2007 eigenlijk een summiere plaats in. En het Handboek 
werd, ook na de voltooiing in 2004, nooit voor praktisch beleid gebruikt omdat 
het hier niet op was ingericht. Het was meer een kennisdocument. Ambassades 
klaagden dan ook geregeld over het gebrek aan bruikbare praktische 
instrumenten voor corruptiebestrijding. Pas vanaf 2006 leek dit minder te 
worden.  
 Nederland begon daardoor met een gigantische kennisachterstand ten 
opzichte van de multilaterale organisaties vanaf 2004 werk te maken van 
doelstelling één.  Ambassadepersoneel wist eigenlijk niet waar te beginnen. 
Doordat Herfkens geen werk wenste te maken van bilaterale corruptiebestrijding 
duurde het lang voordat dit van de grond kwam. Een wellicht functionerend 
praktisch instrument is de SGACA, maar die werd pas in 2007 geïntroduceerd en 
moet zich dus nog bewijzen. Er werden daarom maar zeer beperkte successen 
geboekt tijdens Van Ardenne’s ministerschap. Zo werd gedaan aan 
capaciteitsopbouw in landen door het steunen van een nationale rekenkamer in 
bijvoorbeeld Rwanda. Maar als we dit praktische beleid beschouwen met in het 
achterhoofd de institutionele corruptie zoals die in hoofdstuk twee aan bod kwam 
dan is maar zeer de vraag of dit echt helpt bij de bestrijding van corruptie.   
 Waar het praktische beleid onder Van Ardenne beter lukte was waar het 
ging om het bevorderen van een internationale consensus. Steeds beter slaagde 
Nederland erin samen met andere landen op te trekken. Want niet alleen 
Nederland had als donor natuurlijk te maken met corruptie, ook de 
Scandinavische landen werden beïnvloed door de kennisontwikkeling op dit vlak. 
Wat ook als succes kan worden aangemerkt is de meer kritische houding ten 
aanzien van het werk van de Wereldbank. Herfkens multilaterale oriëntatie stond 
een kritische dialoog met deze instantie in de weg. Van Ardenne had hier minder 
last van. Hoewel zij net als haar voorganger ook via het multilaterale kanaal 
corruptiebestrijding ondersteunde, kwam er onder haar bewind op het ministerie 
steeds meer twijfel over de bruikbaarheid van de instrumenten van de 
Wereldbank. Met name de meetmethodes werden kritischer tegen het licht 
gehouden. Onder Herfkens had dit ook niet gekund, omdat de kennis op het 
ministerie hierover ontbrak. Door de intensivering van het bilaterale beleid vanaf 
2003 wist het ministerie zelf steeds beter waar de knelpunten zaten.  
 Het meten van corruptie is een niet te onderschatten onderdeel van het 
praktische anti-corruptiebeleid. Hier viel onder Van Ardenne, maar ook onder 
haar opvolger, nog een wereld te winnen. Het probleem van de gebruikte 
methodes is namelijk dat ze uitgaan van perceptie van corruptie en dus niet in 
absolute cijfers de mate van corruptie kunnen weergeven. Hierdoor zijn 
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resultaten van genomen maatregelen moeilijk meetbaar, aangezien het gevoel van 
corruptie minder snel zal afnemen als het werkelijke corruptieniveau. Daarom is 
het goed dat Nederland op dit vlak het door de TFAC aangeraden GII initiatief 
steunt. De GII probeert corruptie te meten op basis van harde gegevens en niet 
langer uit te gaan van de perceptie. Zeker voor het bilaterale beleid  
is dit een goed bruikbaar instrument omdat hiermee sneller  
beleidsaanpassingen mogelijk zijn.  
 Dat het ministerie zoekt naar andere meetmethodes komt ook doordat 
resultaten uitbleven. Ook onder Koenders was dat het geval. Dit lag niet aan een 
veranderd beleid. Hij ging wat betreft het praktische beleid door op de onder Van 
Ardenne ingezette koers. Koenders maakte werk van de implementatie van de 
SGACA-methode en onderschreef voor een belangrijk deel de bevindingen van de 
onder Van Ardenne ingestelde TFAC. Dat desondanks de resultaten uitbeleven 
lag vooral aan het feit dat corruptiebestrijding in de praktijk steeds weer 
achterliep op de beleidsintenties zoals die op papier stonden. Alleen op het gebied 
van doelstelling twee leek het beleid wat Nederland betreft redelijk succesvol te 
zijn. De discrepantie tussen papieren wens en praktische realiteit is een 
terugkerend probleem wat betreft het anti-corruptiebeleid. Dit komt voor een 
belangrijk deel door de onstuimige ontwikkeling van het beleid. Van een totaal 
gebrek aan kennis over het onderwerp onder Herfkens heeft het ministerie onder 
Koenders een groot aantal instrumenten en veel wetenschappelijke kennis tot zijn 
beschikking. De reden hiervoor is dat corruptiebestrijding nu eenmaal een niet zo 
lang bestaand onderzoeksterrein is. Het begon zich pas in de jaren ’90 te 
ontwikkelen. Nu is dat op zich niet zo recent dat er nu daarom geen praktisch 
beleid mogelijk zou zijn, het ministerie weet immers beleidsdoelstellingen wel 
goed te formuleren en dat moet toch gebaseerd zijn op kennis van zaken. Maar de 
plotselinge kennisgroei op het ministerie heeft er wel toe geleid dat praktisch 
beleid nooit heeft kunnen uitkristalliseren. Want pas vanaf 2006 kreeg 
corruptiebestrijding binnen het track record een grotere rol, en daarmee kan 
eigenlijk pas vanaf dat jaar worden gesproken over een expliciet op corruptie 
gericht bilateraal anti-coruptiebeleid instrument. 
 Dit heeft ertoe geleid dat voor het grootste deel het praktische anti-
corruptiebeleid is mislukt, ook onder Koenders. De Nederlandse bilaterale 
initiatieven hebben niet geleid tot een afname van de corruptie in 
ontwikkelingslanden. Dat betekent ook dat het intrekken van steun als 
pressiemiddel om hervormingen af te dwingen niet tot nauwelijks heeft gewerkt. 
Kortstondig heeft dit in sommige gevallen, zoals in Tanzania, wel geleid tot 
verbeteringen maar die verbeteringen waren niet trendmatig. Het aangaan van 
een beleidsdialoog zal dus nog meer gericht moeten zijn op trendmatige 
bestrijding van corruptie zodat het windowdrsssing fenomeen voorkomen kan 
worden. Wat dit betreft biedt de SGACA-methode wellicht perspectief, omdat 
hierin een brede bilaterale aanpak wordt gepromoot. Dit zou het beleid kunnen 
versterken, omdat het vormen van een breed bilateraal front tegen corruptie door 
donoren samen een positieve werking zal hebben. In dat geval is ook bij het 
aangaan van een beleidsdialoog of het versterken van de rol van het bedrijfsleven 
bilateraal beleid in veel gevallen te prefereren. Nederland kan namelijk zeker wat 
betreft de beleidsdialoog makkelijker in contact met lokale overheden treden dan 
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multilaterale instituties dit in de regel kunnen. Die zijn namelijk beperkt doordat 
vele landen in deze organisatie een stem hebben en dat betekent dat een 
compromis moet worden gevonden. Zo’n compromis kan ingaan tegen de wens 
van de Nederlandse politiek zodat het behalen van de eigen doelen nog  
meer wordt gefrustreerd. 
 Toch zijn multilaterale initiatieven in specifieke gevallen juist heel 
bruikbaar. Maar ook hierbij geldt weer dat er naar de maatstaven en de 
doelstellingen zoals die zijn verwoord in de Nederlandse beleidsdocumenten 
onvoldoende is bereikt. Want net als bij de bilaterale initiatieven toont de 
Kaufmann-index geen opgaande lijn in de periode 1998-2008. De corruptie in 
ontwikkelingslanden nam niet af. Zowel de bilaterale als multilaterale initiatieven 
hebben dit niet weten te bewerkstelligen de laatste jaren. Dat maakt duidelijk dat 
het beleid op alle fronten onvoldoende effectief is geweest, zeker in het licht van 
wat corruptie voor landen betekent. Het probleem is zo destructief dat stagnatie 
achteruitgang betekent en dat stagnatie zal betekenen dat de Millenniumdoelen 
nooit duurzaam gerealiseerd zullen worden.   
 Anti-corruptiebeleid vraagt om een pragmatische en zakelijke benadering. 
Dat is de uitdaging voor de komende jaren. Nederland moet leren om te gaan met 
mislukkingen door het beleid, zowel praktisch als op papier, flexibel te maken. 
Het anti-corruptiebeleid is niet gebaat bij één aanpak. Uit het onderzoek is naar 
voren gekomen dat op bepaalde punten juist moet worden gekozen voor een 
multilaterale aanpak, terwijl op andere momenten de bilaterale aanpak te 
prefereren is. Multilateraal anti-corruptiebeleid werkt waar het gaat om 
capaciteitsversterking. De UNDP en de Wereldbank kunnen hierbij van grote 
waarde zijn. Ook in het geval van het steunen van islands of integrity is er bij de 
Wereldbank meer kennis aanwezig om dit type van doelgerichte anti-
corruptiemaatregelen vorm te geven. Nederland heeft daarvoor te weinig 
personele capaciteit en het ontbreekt aan kennis. Daar waar de kennis niet 
ontbreekt en Nederland eigen methodes heeft ontwikkeld kan weer beter voor 
bilateraal beleid worden gekozen. Dit geldt met name voor beleidsdoel twee, het 
voorkomen van corruptie met eigen ontwikkelingsgeld. Hiervoor is er bij 
Nederland onder met name Koenders genoeg kennis ontwikkeld. Vooral het 
stopzetten van steun naar aanleiding van een corruptieschandaal is een puur 
bilaterale aangelegenheid waarbij inmenging van de Wereldbank niet goed zou 
zijn. Teveel participanten in dit soort situaties belemmert dan zeer waarschijnlijk 
een duidelijke dialoog met het partnerland. Dat betekent niet dat Nederland 
eenzijdig bilateraal moet handelen. Nederland moet er alles aan doen 
donorcoalities te vormen, zoals dit gebeurde in het geval van Zambia. Toen leidde 
Zweden het initiatief dat er uiteindelijk toe leidde dat de hulp aan de 
gezondheidssector werd stopgezet. 
 Nederland moet door blijven gaan op de ingeslagen weg. Ondanks dat er 
nog onvoldoende resultaten zijn geboekt, kan dit wel komen als het ministerie 
duidelijk voor ogen heeft welke specifieke instrumenten het beste gebruikt 
kunnen worden in specifieke situaties. Daarbij is van belang dat beleid nog meer 
vanuit de praktijk moet ontstaan. Hier schortte het in het verleden aan, en ook 
onder Koenders is dit nog zichtbaar. Te vaak is beleid vanuit de studeerkamer 
beredeneerd, en niet vanuit de praktische ervaring op locatie. Het IOB verklaarde 
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het falen van praktisch beleid vooral door een gebrekkige vertaling naar de 
praktijk, maar logischer is dat het faalt omdat het beleid op papier ook niet goed 
is. Want beleid moet natuurlijk wel realiseerbaar zijn. Als dit niet lukt, dat ligt dat 
niet aan incompetentie van het ambassadepersoneel maar aan onrealistische 
doelstellingen en een niet werkbaar instrumentarium. De praktijk kan hiervoor 
een oplossing bieden. Hoe sterker de corruptiebestrijding geworteld zit in 
praktische ervaringen met het fenomeen, hoe duurzamer de successen zullen zijn. 
Nederland moet daarom beter luisteren naar de adviezen van de lokale bevolking 
die als geen ander weet wat het betekent om te leven in een wereld vol corruptie 
en graaiende presidenten. Als het ministerie daartoe in staat is, dan kan in de 
toekomst wellicht het corruptieprobleem worden verminderd. En dan kan de 
Nederlandse politiek concluderen dat het resultaten heeft geboekt door ruimte te 
maken voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten. 
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Bijlage 1: Interview met Jaap Reijmerink 
 
Jaap Reijmerink is econoom en consultant voor de International Fund for 
Agricultural Development (IFAD), en Verenigde Naties-organisatie die zich sinds 
1977 bezighoudt met de bestrijding van rurale armoede.319 Voor zijn werk gaat 
Dhr. Reijmerink meestal naar Aziatische landen waar hij projecten in 
samenspraak met lokale regeringen formuleert met als doel de armoede onder de 
boerenbevolking te bestrijden. Dit gebeurt in de regel in teamverband met 
specialisten van het IFAD zoals irrigatiedeskundigen. Dhr. Reijmerink heeft de 
verantwoordelijkheid over de gehele projectopzet, maar de nadruk ligt op het 
economische en financiële aspect. Hij is al ruim dertig jaar werkzaam als 
ontwikkelingseconoom en was ook voordat hij consultant werd in vast 
dienstverband werkzaam voor het IFAD. Aangezien Dhr. Reijmerink direct 
contact heeft met lokale overheden en daarnaast beslist over het opzetten van 
grote projecten is hij bij uitstek iemand die tijdens zijn werk in aanraking kan 
komen met corruptie. Daarom heb ik deze ervaringsdeskundige geïnterviewd om 
zo een beter inzicht te krijgen in wat corruptie in de praktijk betekent. 
 
Gezien het feit dat u voor uw werk overleg heeft met overheden van 
ontwikkelingslanden lijkt het logisch dat u geregeld in aanraking komt met 
corruptie of daarvan hoort. Klopt dit ook? 
 
Eigenlijk herinner ik mij slechts twee echt flagrante voorbeelden van corruptie. 
Het eerste voorval vond plaats in Armenië. Mijn team en ik waren een project aan 
het opzetten en hadden daarvoor regelmatig overleg met ambtenaren van het 
ministerie van Landbouw. Tijdens het traject was er een synthesevergadering 
waar het conceptplan werd gepresenteerd aan allen die wat met het uit te voeren 
project van doen zouden hebben of hadden gehad. Tijdens de vergadering liet de 
minister blijken dat hij niets zag in het project. Na afloop vroegen wij verbaasd 
aan de minister waarom hij het project niet zag zitten. De minister antwoordde 
dat hij het project alleen wilde uitvoeren als hij een auto van het IFAD zou krijgen 
en als hij uitgenodigd zou worden voor een IFAD bijeenkomst in Rome. Ik schrok 
hier natuurlijk van maar diegene die binnen IFAD verantwoordelijk was voor het 
corruptievraagstuk was niet verbaasd. Hij vertelde mij dat ongeveer 10% van de 
uitgaven per project opgingen aan corruptie.  
 Mijn tweede ervaring met corruptie vond plaats in Zimbabwe. Een deel 
                                                 
319 http://www.ifad.org/governance/index.htm.  
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van de zwarte bevolking in Zimbabwe woonde tijdens de koloniale periode in 
zogenaamde homelands. Het land dat zij voor landbouw tot hun beschikking 
hadden was echter onvoldoende om zelfvoorzienend te zijn. Daarom moesten zij 
in loondienst voor rijke blanke boeren. Het loon dat zij voor dit werk kregen was 
zeer laag waardoor de armoede in de homelands zeer groot was. Na de 
onafhankelijkheid en de strijd tegen de blanke overheersing veranderde de 
situatie voor de arme zwarte rurale bevolking echter niet. Die had nog steeds niet 
voldoende landbouwgrond tot zijn beschikking. Het IFAD wilde hier wat aan 
doen en besloot een projectvoorstel in te dienen bij de overheid. Eén van onze 
gesprekspartners toen zei tegen ons dat we eens moesten gaan praten met de 
toenmalige vicepresident Joshua Nkomo. We maakten een afspraak en al de 
volgende dag ontving Nkomo ons in zijn werkkamer. De vicepresident luisterde 
naar ons voorstel maar wat hem betreft schoot Zimbabwe niets op met dit soort 
kleine projecten. Het land had er volgens hem veel meer aan als een door hem 
bedacht project zou worden uitgevoerd. Vervolgens trok hij een map uit zijn 
bureaulade  waarin een glossyprospectus zat over een onder zijn naam op te 
richten real estate agency. Het andere voorstel dat hij deed was dat IFAD hem 
zou helpen bij het opzetten van een staatsboerderij, ook onder zijn naam, van 
honderdduizend hectare. Hier had Zimbabwe natuurlijk niets aan. Nkomo had 
tijdens de onafhankelijkheidsstrijd gezegd te strijden voor de arme onderdrukte 
zwarten, maar zodra hij aan de macht was gekomen begon hij zich te gedragen als 
de blanke leiders die voor hem de macht hadden gehad.  
 
Waar liggen volgens u de oorzaken voor dit soort corruptie? 
 
Ik geloof niet dat corruptie een Afrikaans verschijnsel is. Het komt overal voor. 
Wel zit het in de cultuur van Afrika dieper ingebakken vanwege de clancultuur. In 
Afrika is men vaak uit op het behartigen van de belangen van de eigen groep. Dat 
gaat verder dan in het Westen, alhoewel ik van mening ben dat ook hier corruptie 
geïnstitutionaliseerd is. Kijk bijvoorbeeld naar de verkiezingen in de Verenigde 
Staten, waar de centrale kwestie altijd is wie het meeste geld in kas heeft. Obama 
had meer geld dan Clinton, maar wat mij betreft geeft dit alleen maar aan dat 
Obama meer corrupt was dan Clinton. Als het geld bepaalt wie de verkiezingen 
wint, dan is dit wat mij betreft geïnstitutionaliseerde corruptie. Stel dat elke 
kandidaat hetzelfde budget zou hebben gehad. Dan zou er wellicht een 
onbekende kandidaat hebben gewonnen die eerlijker en beter was dan de twee 
kandidaten die vooral goed zijn in het vergaren van zoveel mogelijk geld. 
 
Wat betreft de schade die corruptie aanricht, gelooft u dat deze zeer groot is? 
 
Ik ben van mening dat corruptie armoede veroorzaakt, niet dat armoede de 
oorzaak is van corruptie. Ik ken vele armen die op een eerlijke wijze bezig zijn 
met overleven en niet corrupt zijn. Maar het meten van de schade is altijd een 
slag in de lucht. Ik ga gewoon uit van de tien procent die ik toentertijd hoorde van 
die IFAD medewerker. Donoren lopen wel een risico wat betreft corruptie. Zij 
zouden corruptie in de hand kunnen werken doordat zij niet genoeg in de gaten 
houden waar het geld aan besteed wordt. Wat dat betreft heb ik grote moeite met 
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bilaterale hulp. De ambassadeur is verantwoordelijk voor hulpuitgaven, maar 
deze persoon is vaak helemaal niet goed op de hoogte van wat er speelt. En vaak 
interesseert het ze ook niet. De DGIS bijvoorbeeld zit vol met mensen die 
uiteindelijk uit zijn op een ambassadeurschap. Dat is het doel van hun carrière en 
niet zozeer een autoriteit worden wat betreft ontwikkelingssamenwerking. En zo 
kan het voorkomen dat ambassadeurs niet in de gaten hebben dat bijvoorbeeld 
bepaalde lokale NGO’s die steun krijgen gerund worden door vrienden en 
familieleden van een minister van het lokale regime. Het kennisgebrek levert dan 
een risico op dat corrupte praktijken in de hand kan werken.   
 
Wat betreft de cultuur binnen de VN, is die erg anti-corrupt of lijkt de VN juist 
veel op overheden? 
 
De Verenigde Naties zijn volledig corrupt. Dat komt door de structuur en de aard 
van de organisatie. De Verenigde Naties zijn een politieke organisatie, en 
daardoor worden er deals gesloten die niet intellectueel eerlijk  zijn. De reflex is 
bij medewerkers van de Verenigde Naties politiek. Als een regering een project 
organiseert dan is het goed, is vaak de gedachte. Dan krijg je dus ook het soort 
mensen dat politiek handig is. De rekruteringspolitiek van de Verenigde Naties is 
wat dat betreft niet goed. Het gaat niet om de capaciteiten die iemand heeft, maar 
om de connecties. Dat merkte ik ook bij mijn aanstelling bij de IFAD in 1982. Ik 
werkte in Rome en de personeelschef van de IFAD bood mij na een project een 
contract aan. Toen kwam de Nederlandse vertegenwoordiger van de ambassade 
in Rome op een dag naar mij toe en vertelde mij dat het eigenlijk niet de 
bedoeling was geweest dat ik een contract had gekregen bij de IFAD omdat 
Nederland daar al iemand anders voor had bedacht. En dat terwijl ik eigenlijk op 
de juiste wijze een contract had gekregen, namelijk door gewoon op een vacature 
te reageren.  
 
U wijst op het soort mensen dat werkzaam is binnen het ontwikkelingswerk. 
Vaak zijn deze volgens u erg politiek georiënteerd. Zijn er volgens u nog andere 
kenmerken waar te nemen? 
 
Wat mij opvalt is het gebrek aan inlevingsvermogen. Dat is soms heel duidelijk 
waarneembaar, dat sommige personen geen idee lijken te hebben voor wie ze het 
werk doen. Sommige ontwikkelingswerkers hebben van bijvoorbeeld de Afrikaan 
een erg onrealistisch beeld. Ik merkte dit in Kenia, toen een medewerker voor een 
bepaald project een luchtfoto van een sloppenwijk nodig had. Deze persoon 
vertelde mij vol verbazing dat de wijkbewoners hun eigen leefgebied op die foto 
herkenden toen hij deze aan hen liet zien. Die persoon verwachtte dus niet dat 
een Afrikaan een luchtfoto van zijn eigen wijk zou herkennen. En deze houding 
kom ik ook binnen het IFAD tegen. Bij het aanleggen van wegen komt altijd de 
vraag van het onderhoud naar voren. Het standaard antwoord op die vraag is dan 
dat de lokale bevolking dat wel zal gaan doen. Die geven we gewoon een bezem. 
Dan vraag ik altijd, wat zou jij doen als de Chinezen in jouw wijk een weg 
aanleggen en tegen jou zeggen dat je voortaan elke zaterdag die weg moet gaan 
onderhouden? Natuurlijk doe je dat niet. Deze houding is niet goed maar komt 
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helaas vaak voor.  
 
Tot slot, hoe kijkt u aan tegen de toekomst van ontwikkelingssamenwerking? 
Hoe kun je de hulp wel goed laten functioneren? 
 
Ten eerste is er wat mij betreft geen twijfel over dat hulp goed is en veel heeft 
betekend voor de armen. Maar het kan wel een stuk beter. Het moet meer 
geprofessionaliseerd worden. En het moet ontkoppeld worden. Exportsubsidies 
geven kan iedereen. Het ideaal zou zijn dat de hulp los komt van 
overheidsinvloed. Dat het wordt overgelaten aan professionele organisaties. Het 
voordeel van die aanpak is dat de lange termijn beter in de gaten wordt 
gehouden. De overheid zet soms projecten voor drie jaar op. Dat werkt corruptie 
in de hand omdat de lokale mensen dan ook weten dat binnen drie jaar het 
project weer wordt gestopt. Daarnaast is het probleem van regeringen in het 
Westen dat ze ook vaak inzetten op democratisering. Dat is niet goed. Ik bid voor 
China dat het niet een democratie naar Westers model wordt. Dat zou dramatisch 
zijn. Kijk naar een land als India. Dat land is totaal corrupt. Als China voor 
democratie zou kiezen is dat het gevaar. Dat het land uit elkaar valt en net zo 
corrupt wordt als India. Regeringen moeten hierover nadenken maar doen dat 
onvoldoende en kunnen zich onvoldoende inleven in lokale omstandigheden. Dit 
komt doordat men tegenwoordig intellectueel lui is. Als ik heel cynisch maar naar 
mijn idee helaas ook realistisch denk, dan is dat een teken van het einde van de 
macht van het Westen. Er wordt niet meer nagedacht. En dat terwijl de meeste 
medewerkers op het ministerie van Buitenlandse Zaken beleidsmedewerkers zijn. 
Projecten worden teveel vanuit het beleid beredeneerd en de praktijk wordt dan 
vaak tekort gedaan. Terwijl het in de uitvoering erop aan komt of een project 
succesvol is.  
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Bijlage 2: Interview met Marcel van den Boogaard 
 
Marcel van den Boogaard is senior beleidsmedewerker voor de Directie 
Mensenrechten, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Naar aanleiding van vragen die ik via postbus 51 stelde 
nodigde hij mij uit voor een persoonlijk gesprek, dat plaatshad op het ministerie 
in Den Haag op 19 januari 2009.  
 
Uit de IOB rapportage over het Nederlandse Afrika beleid in de periode 1998-
2006 komt het beeld naar voren dat tot voor kort het de strijd tegen corruptie 
niet gezien werd kerndoel van het beleid bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Hoewel er wel zogenaamde track records en andere 
evaluatiemechanieken werden ontwikkeld, werden deze tot zeker 2004 niet of 
nauwelijks door ambassades in de praktijk gebruikt. Hoe verklaart u dit? 
 
Dit heeft naar mijn idee een aantal redenen. Onder Herfkens was goed bestuur 
meer een voorwaarde, onder Van Ardenne een doel op zich. Onder andere een 
Kamercommissie die zich bezighield met de hulp aan Mozambique heeft hiervoor 
gezorgd, aangezien er toen vanuit de Kamer grote bezorgdheid ontstond over de 
wijze waarop de hulp in dit land werd besteed. Dus mede door druk vanuit de 
Kamer kwam er een shift in het denken ten aanzien van goed bestuur. Voor die 
tijd zag men goed bestuur niet als een absolute voorwaarde voor de ontwikkeling 
van een land. Eigenlijk was het een no go area. Daar diende je niet over te 
spreken, je diende je vooral te richten op de ontwikkelingsdoelstellingen, niet op 
corruptie. De gedachte was dat corruptie er nu eenmaal bij hoorde, zeker in 
Afrika. Die houding is nu weg. Koenders zei dit laatst ook, dat bepaalde waarden 
gewoon universeel zijn. Corruptie valt wat dat betreft niet meer weg te 
relativeren. Natuurlijk moet de lokale context niet uit het oog worden verloren, 
maar corruptie en goed bestuur worden nu niet meer vanuit die context 
beschouwd, zoals dat ook geldt voor vrouwenbesnijdenis. Er waren tijden dat 
men voorbij ging aan het gegeven dat in sommige gevallen maar 10% van het geld 
dat bestemd was voor bijvoorbeeld onderwijs op de juiste plek terechtkwam. 
Ofwel, 90% bleef ergens aan de strijkstok hangen. Dit wordt tegenwoordig niet 
meer geaccepteerd. 
 
Tijdens mijn archiefonderzoek kwam ik een memo tegen waarin een 
medewerker pleitte voor een paradigmawisseling ten aanzien van corruptie. 
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Deze persoon zag dit als de bron van alle kwaad. Gelooft u dat deze in 2004 
bepleitte paradigmawisseling nu een feit is? 
 
Ik denk van wel. Bij het departement is dit besef zeker doorgedrongen. Men ziet 
gewoon duidelijk dat als wij bepaalde doelen willen halen corruptie vaak een 
groot obstakel is en dat de doelen alleen duurzaam gehaald kunnen worden door 
de corruptie uit te bannen. Ik zit sinds 2006 op het departement. Toen was er nog 
wel de discussie tussen laten we zeggen de rekkelijken en de preciesen. 
Sommigen op het departement wilden niet een heel principieel punt van 
corruptie maken. Door de komst van Koenders is wat dat betreft die tegenstelling 
opgelost, omdat hij duidelijk stelde dat corruptie ethisch verwerpelijk is. De strijd 
tegen corruptie is wat dat betreft een proces, dat in 2004 echt in gang is gezet. 
Uiteraard waren er toen nog personen die hier niet heel principieel in wilden zijn. 
Maar in vergelijking met de Wereldbank valt het bij ons erg mee. Daar heerst nog 
veel meer dan bij ons het idee dat inmenging in de lokale politiek niet kan, dat je 
vanuit het Westen op dit punt niet teveel mag eisen. Nederland heeft het wat dat 
betreft makkelijker dan de Wereldbank, omdat een land sowieso meer politiek 
bezig is dan zo’n supranationale organisatie. 
 
Hoe zit het verder met de internationale context inzake de strijd tegen corruptie, 
als wordt gekeken naar bijvoorbeeld geopolitieke overwegingen? 
Het zijn verschillende zaken. Donoren begrijpen nu dat hulp zonder 
corruptiebestrijding niet goed werkt. Donoren begrijpen ook dat als 
corruptiebestrijding een doel is, dit doel alleen bereikt kan worden door het 
creëren van een gezamenlijk front. Maar dat betekent inderdaad niet dat altijd 
voor deze weg wordt gekozen, aangezien er ook situaties zijn waarbinnen andere 
overwegingen, zoals geopolitieke, de boventoon voeren. Dit geldt zeker voor 
opkomende donoren zoals China. Maar het komt uiteindelijk neer op de landen 
zelf. Er zal  uiteindelijk verantwoording moeten worden afgelegd tegen de eigen 
parlementen. De parlementen hebben het laatste woord. Duidelijk is wel dat 
corruptie niet het allerbelangrijkste is in de internationale politiek. Het is een van 
de componenten, maar niet een overheersende. Soms krijgen geopolitieke 
overwegingen de voorkeur, soms niet. Maar bij bepaalde landen is het wel een 
steeds belangrijkere component geworden, zeker bij bepaalde Europese landen 
zoals Duitsland en de Scandinavische landen. Deze groep landen wil sinds 2006 
samen met Nederland optrekken in de strijd tegen corruptie en kiest steeds vaker 
voor een gemeenschappelijk standpunt. De afspraken die donoren onderling 
maken worden dus steeds beter naar buiten toe gecommuniceerd. Ook de 
controle wordt gezamenlijk aangepakt. Ambassades in Mozambique werken in 
het kader van corruptie nu samen en hebben onderling overleg. Nederland werkt 
dus niet alleen. 
 
Minister Koenders zei in rondom 10 van 25 oktober 2008 dat er nu een zero 
tolerance beleid bestaat ten aanzien van corruptie in ontwikkelingslanden waar 
Nederland een hulprelatie mee heeft. Klopt dit en wat is dan de consequentie als 
er corruptie wordt ontdekt? 
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Het klopt dat er een zero tolerance beleid is ten aanzien van alle soorten van 
steun. Het maakt dus niet uit of het gaat om sectorale steun, begrotingssteun of 
om ouderwetse projectsteun. Het is echt einde oefening als geld niet terecht komt 
waar het voor bedoeld is. Maar het geld blijft in principe wel beschikbaar voor het 
land waar het voor bedoeld is. Wat we niet uit het oog moeten verliezen is dat 
corruptie nooit helemaal uit te bannen is. Ik bedoel, wij leven in een land waar 
nog niet zo lang geleden een bouwfraude heeft plaatsgevonden. Nederland loopt 
wat betreft de corruptie ook meer risico, want hoe groter de hulp, hoe groter de 
kans dat hulpgelden in aanraking komen met corruptie. 
 
Is het ook niet zo dat Nederland door het soort hulp meer in aanraking komt 
met corruptie? 
 
Dat geloof ik niet. Ik denk niet, en daar zijn ook geen aanwijzingen voor, dat 
algemene begrotingssteun meer risicovol is dan andere vormen van steun. Want 
als wij dit soort steun geven, dan voldoet een land al aan bepaalde voorwaarden, 
zoals een functionerend parlement en het bestaan van minimale 
kwaliteitsnormen waar het gaat om de publieke financiën. Zou je dit soort hulp 
geven aan landen die niet aan die voorwaarden voldoen, dan is het risico van 
corruptie natuurlijk groot.  
 
De minister heeft recentelijk nog besloten tot het opschorten van steun aan 
Rwanda en Tanzania vanwege de corruptie. Wat zijn dan de stappen die volgen 
op het opschorten  van de steun? 
 
Er zijn eigenlijk twee scenario’s. Als eerste geeft het ministerie aan dat het niet 
goed gaat en dat er binnen een bepaalde termijn verbetering moet zijn, 
bijvoorbeeld een half jaar. Als er dan nog geen verbetering is opgetreden, dan 
wordt de hulp opgeschort tot het moment dat de door ons gewenste maatregelen 
zijn genomen, waarna de hulp weer wordt hervat. Het tweede scenario is dat de 
situatie zo slecht is dat er meer verregaande stappen worden genomen, zoals dat 
het geval was bij Kenia. Dan wordt er voor langere tijd besloten de hulp te 
stoppen. Dat betekent niet dat er helemaal geen hulp wordt gegeven. De 
projectsteun is toen blijven bestaan. De sectorale- en begrotingssteun werden 
ingetrokken. In het geval van Tanzania werd er sneller verbetering zichtbaar, 
waarna de hulp weer werd opgestart.  
 
De consequentie van dit anti-corruptiebeleid kan zijn dat er veel hulp 
opgeschort zal moeten worden. Ontstaat er dan niet een uitgavenrisico zoals in 
de jaren ’80, toen er veel geld werd opgepot? 
 
Wanneer er hulp wordt opgeschort, dan blijft het geld in principe beschikbaar 
voor dat land. Er worden dan andere kanalen gezocht om het geld uit te geven, 
via bijvoorbeeld projectsteun voor het bevorderen van het bedrijfsleven of 
scholing. Als aan het einde van het jaar blijkt dat het geld niet opkomt, dan wordt 
het afgeroomd en komt het terug bij het ministerie. Dan worden er weer ander 
projecten gezocht waar het geld aan wordt uitgegeven. Mocht het geld dan ook 
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niet opraken, dan wordt vaak gekozen het geld te spenderen aan het multilaterale 
kanaal. Het geld wordt dus zeker niet meer opgepot zoals in de jaren ’80. Maar 
het blijft dus wel beschikbaar voor projecten in het land.  
 
Levert dit dan geen spanning op? Het desbetreffende land weet ook dat het geld 
in principe beschikbaar blijft? 
 
Niet echt. We geven duidelijk van te voren aan of er stappen aan zitten te komen. 
Daarnaast zijn de criteria gewoon duidelijk. Voldoe je er niet aan, dan kan het 
geld in het uiterste geval definitief worden teruggetrokken. Dit gebeurt ook niet 
geïsoleerd. Nederland werkt nauw samen met andere donoren. In bepaalde 
landen zijn er dan zogenaamde leading donors die de koers bepalen. De donoren 
spreken dus steeds meer met één stem, en dat is een goed pressiemiddel ten 
aanzien van het ontvangende land. Dat kan misschien Nederland wel negeren, 
maar dit kan dan betekenen dat het alle samenwerkende donoren tegen zich in 
het harnas jaagt.  
 
Kunt u zeggen dat de methode van het intrekken van steun effectief is? 
 
Het grote risico is dat van niet oprechte hervormingen, de windowdressing. Het 
werkt niet als er een parallel circuit ontstaat, dat de regering alleen maar bezig is 
met verantwoording afleggen tegen de donoren. Het land moet ook naar de eigen 
bevolking en het eigen parlement verantwoording blijven afleggen. Bij Tanzania 
zien we dat het wel heeft gewerkt. Maar dat komt ook omdat Tanzania erg 
afhankelijk is van hulp. De consequentie van het opschorten van hulp is zo groot, 
dat de hulp eigenlijk niet gemist kan worden. Het is dus erg afhankelijk van de 
impact van ontwikkelingshulp op het nationale budget. En van de samenwerking 
tussen de donoren. Nederland besloot eens ten aanzien van een land alle 
begrotingssteun te stoppen. Maar de volgende dag kwam Japan onderhandelen 
over houtkapvergunningen. Dan werkt het dus niet aangezien het gat dat 
Nederland creëert direct wordt opgevuld door een ander donor.  
 
Wat doet het ministerie nog meer om het beleid effectief te maken? 
 
Het ministerie wil islands of integrity steunen. Dit kunnen corruptiebestrijders 
zijn, maar ook burgemeesters. Het gaat dan om het geven van steun aan die 
individuen, maar we doen ook aan naming and shaming, ofwel het benoemen 
van de corruptie en de personen die daar verantwoordelijk voor zijn. In de 
praktijk betekent dit het financieel steunen van lokale gemeenschappen die geleid 
worden door zo’n goede burgermeester. Of die ene rechter bijstaan die voor 
mensenrechten opkomt. Benoemen en naar buiten brengen als deze rechter 
wordt bedreigt en tegengewerkt is dan een mogelijkheid.  
 
Al dit soort maatregelen vraagt neem ik aan om veel medewerkers? 
 
Eigenlijk zijn alle posten vanwege de bezuinigingen gekrompen. Om het 
capaciteitsprobleem tegen te gaan, zijn er creatieve oplossingen bedacht, zoals 
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het uitbesteden van de hulp aan een NGO die dan dus als het ware wordt 
ingehuurd door een Nederlandse ambassade. Maar de supervisie is inderdaad 
soms een probleem. Die geluiden zijn wel te horen vanuit de ambassades, dat ze 
soms erg creatief te werk moeten gaan om de projecten in de gaten te houden. De 
moeilijkheid die er natuurlijk bijkomt is dat elke ambassademedewerker een 
passant is die niet direct goed op de hoogte kan zijn van de lokale 
omstandigheden. Daarom wordt ook vaak contact gezocht met lokale NGO’s, die 
vaak al jaren in het land aanwezig zijn en die weten wat er speelt en wie te 
vertrouwen is.  
 
Komt daar niet nog een probleem bij, namelijk dat ambassades erg politiek zijn 
en dat zij dus anders te werk moeten gaan als NGO’s? 
 
Alles is natuurlijk met elkaar verbonden, de politieke en minder politieke relaties 
met een land. Ik heb wel meegemaakt dat er in een één op één setting een lid van 
de regering moeiteloos erkent dat het allemaal mis is, maar dat het vervolgens 
glashard wordt ontkent in een officieel overleg. Het gaat er erg om hoe de kritiek 
gebracht wordt. Maar het is niet zo dat ambassades sommige zaken niet aan de 
orde durven brengen vanwege de politieke implicaties. Wel wordt per geval 
gekeken naar hoe de kritiek gebracht moet worden. Dat is ook het diplomatieke 
aan het werk van een ambassade, het vertalen van publieke verontwaardiging in 
Nederland naar kritiek op een donorland zonder dat die relatie door de kritiek 
onwerkbaar wordt.  
 
Wat betreft het onderzoek naar corruptie zelf vroeg ik mij af hoe het ministerie 
dit organiseert? Gaat Nederland uit van de door Tranparency International 
geleverde gegevens? En hoe komen die gegevens tot stand? Hebben de 
ambassades hier nog een rol in? 
 
De indicatoren is een verhaal apart. Laat ik beginnen met te zeggen dat er ook op 
dit punt een hoop verbeterd is de laatste jaren en dat er een sterke 
professionalisering in gang is gezet. Vroeger mochten we gebruik maken van vijf 
jaar oude gegevens. Dat is gelukkig veranderd, nu is die termijn teruggebracht 
naar drie jaar. Hoe de cijfers tot stand komen, daar is nog de nodige kritiek op. 
Dat is ook een gecompliceerd mathematisch verhaal. Laten we zeggen dat 
Nederland het gebruikt als indicatie. Maar voor het voeren van beleid zijn de 
Kaufmann indicatoren en de Tranparancy International-index niet afdoende 
uiteraard. Wij zoeken naar gegevens waar je echt beleid op kunt voeren, de meer 
specifieke onderzoeken. Maar dit soort onderzoek staat nog in de kinderschoenen 
en is weinig voorhanden. Je zou dus kunnen zeggen dat we helaas nog gebruik 
maken van de Kaufmann indicatoren maar dat we daar eigenlijk vanaf willen 
omdat Nederland veel meer heeft aan specifieker onderzoek. De onderzoeken zelf 
worden overigens in het land uitgevoerd door wetenschappers en veldwerkers. 
Die geven ook aan dat de foutmarge van hun onderzoek erg groot is. Wat dit 
betreft is er dus nog een wereld te winnen. Een probleem dat er nog bijkomt zijn 
de kosten. Een corruption-perception onderzoek is heel duur. Wil je echt goed 
bezig zijn en eens in de zoveel jaar een land onderzoeken, dan is daar dus veel 
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geld voor nodig. Het ministerie maakt kortom veel maar kritisch gebruik van de 
corruptieonderzoeken die voorhanden zijn. Daarnaast tonen donorlanden ook 
gemeenschappelijk initiatief. Die leggen dan in bepaalde gevallen geld bij elkaar 
om een onderzoek te financieren dat dan wordt uitgevoerd door Transparancy 
International. 
 
Nederland zelf werkt ook nog met het track record. Hoe ziet dit eruit? 
 
Het track record bestaat uit zeven onderdelen, waaronder de armoedestrategie, 
macro-economisch beleid, openbare financiën en de dialoog met Nederland. In 
het track record staat een aantal vragen die door ambassades worden ingevuld. 
Ambassades hebben dus een grote eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om 
het track record. Wel wordt vanuit het ministerie aangegeven welke onderdelen 
van groter belang zijn. Vanaf 2006 is corruptie van groot belang geworden. 
Ambassades onderzoeken zelf hoe het dan staat met de corruptiebestrijding. 
Maar ze krijgen vanuit het ministerie een handleiding mee over hoe dit aan te 
pakken. De praktijk van knippen en plakken zoals dat werd beschreven in de 
Afrika-evaluatie is wat dit betreft verminderd. Het track record wordt nu altijd 
ingevuld en opgestuurd. Wel wordt er af en toe één teruggestuurd, zoals vorig 
jaar. Toen hebben we een track record dat wel erg gekopieerd was teruggestuurd 
zodat de desbetreffende ambassade het kon verbeteren. Wat betreft het belang 
dat aan de track records wordt gehecht is deze groot. In het uiterste geval kan het 
zo zijn dat als een ambassade van mening is dat een land niet erg corrupt is 
terwijl Kaufmann juist van mening is dat dit land wel erg corrupt is, toch de 
conclusie van de ambassade voor ons leidend is. Maar dan zal de interne 
discussie hierover wel stevig zijn. Het track record is dus echt zwaarwegend voor 
het ministerie. Een belangrijke doorbraak was wat dit betreft wederom 2006, 
toen naar aanleiding van een zeer zwakke corruptie en goed bestuur score in het 
track record de begrotingssteun aan Georgië werd ingetrokken. Nederland 
besliste op dat moment zelf dat het zo niet langer steun wilde verlenen, ondanks 
het eventuele geopolitieke belang van Georgië. 
 
Recentelijk ben ik gestuit op de SGACA methode. Mag ik dit beschouwen als de 
opvolger van de track records? 
 
Nee. De SGACA’s zijn specifiek gericht op goed betuur. Wel wordt het track 
record gebruikt voor input, het is één van de gebruikte bronnen. Het zou zo 
kunnen zijn dat op termijn de SGACA’s dus van groot en zwaarwegend belang 
zijn. Maar de SGACA’s zijn meer een diepteonderzoek waar ik eerder over sprak. 
Maar het staat nog in de kinderschoenen overigens. We zijn pas relatief kort 
geleden begonnen met het ontwikkelen van de SGACA’s in samenwerking met 
Clingendael.  
 
Wordt zo’n nieuwe aanpak dan ook direct geëvalueerd? 
 
Ja. Maar we zijn nu nog bezig met het afronden van de onderzoeken in de laatste 
pilotlanden. De evaluatie van de nieuwe onderzoeksmethode gebeurt dan samen 
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met de ambassades. Het is echt van groot belang te bepalen of een nieuwe 
methode een toegevoegde waarde heeft. Want er zijn al genoeg onderzoeken die 
door ambassades moeten worden uitgevoerd.  
 
Zijn dit soort onderzoeken ook openbaar? 
 
Nee. Zowel de track record’s als de SGACA’s zijn niet publiek toegankelijk. Dit is 
ook niet zonder reden, omdat er soms personen worden geciteerd die hun leven 
niet meer zeker zouden zijn als naar buiten komt dat zij samenwerken met ons. 
 
Wat betreft een volledig afgerond rapport, minister Koenders noemde de 
Afrika-evaluatie een ‘redelijk’ rapport met ‘enkele nuttige aanwijzingen’. 
Betekent dit dat hij het rapport niet goed vond? 
 
Dat weet ik niet maar elke minister haalt natuurlijk uit een rapport wat hij er uit 
wil halen. Ik denk wel dat hij echt gelooft dat Afrika kan veranderen en dat hij 
Afrika echt serieus wil nemen. Dit straalt hij ook uit en hierin staat hij ook niet 
alleen. Nederland werkt nauw samen met vooral de Scandinavische landen waar 
het gaat om corruptiebestrijding. Ook Afrikaanse landen zien in dat de oude 
praktijk van grote corruptie niet langer ongestraft zal blijven. Dat dit echt 
consequenties heeft voor de hulp die wordt gegeven.  
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AEV  Aan Elkaar Verplicht 
CPI  Corruption Perception Index 
CPIA  Country Policy and Institutional Assessment 
DAF  Directie Sub-Sahara Afrika 
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DGIS  Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking 
DMH  Directie Mensenrechten, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp 
DRC  Democratische Republiek Congo 
EEG  Europese Economische Gemeenschap 
IOB  Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie 
NGO  Non Gouvermentele Organisatie 
ODA  Official Development Aid 
ORIO  Ontwikkelings Relevante Infrastructuur Ontwikkeling 
PRSP  Poverty Reduction Strategy Papers 
SGACA Strategic Governance and Corruption Assessments  
TFAC  Task Force Anti Corruptie 
UNCTAD United Nations Conference on  Trade and Development 
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