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Transparency International Nederland in 2011 

Transparency International Nederland (TI-NL) is een vereniging die onderdeel is van 
Transparency International, een wereldwijde niet-gouvernementele organisatie (NGO) die 
leiding geeft aan de inspanningen om integriteit, inzichtelijkheid en toerekenbaarheid te 
bevorderen en daarmee de corruptie in de wereld uit te bannen.  
Om de realisatie van effectieve wetgeving en beleid die de samenleving meer inzichtelijk en 
integer maken te bewerkstelligen werkt Transparency International samen met onder andere 
regeringen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. 

Het jaar 2011 heeft zich gekenmerkt door een aantal wisselingen in het bestuur. Daarnaast 
heeft in 2011 primaire focus en inspanning gelegen in het begeleiden van het project 
National Integrity System Assessment (NIS). Met deze studie van de staat van het Nationale 
Integriteitssysteem zijn de belangrijkste bestuurlijke en maatschappelijk instellingen en 
organisaties, die een rol spelen in de bevordering van integriteit of juist corruptie bestrijden, 
onderzocht in opdracht van TI-NL. Het onderzoek liep parallel met onderzoek in vierentwintig 
andere Europese staten en werd grotendeels gefinancierd door de Europese Commissie. In 
het jaarverslag wordt hier nader op ingegaan. 

Naast reguliere activiteiten van TI-NL zoals het geven van lezingen, aanwezigheid op 
belangrijke bijeenkomsten en lobbywerk, zijn in 2011 de voorbereidingen getroffen voor het 
houden van een bijeenkomst over integriteit in de sport. Deze bijeenkomst is in 
samenwerking met NOC*NSF begin 2012 gehouden.  

In dit jaarverslag wordt ingegaan op de activiteiten van de vereniging Transparency 
International Nederland (TI-NL) in het jaar 2011. Het jaarverslag wordt gevolgd door de 
jaarrekening 2011 waarin u de financiële weergave over 2011 kunt vernemen. 

 

De vereniging, personele aangelegenheden en activiteiten bestuur 

De vereniging Transparency International Nederland (TI-NL) had eind 2011 circa 100 leden. 
De activiteiten en werkzaamheden zijn in 2011 gedaan door zes onbezoldigde 
bestuursleden. Daarnaast wordt er voor de ledenadministratie en archivering voor een 
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gering aantal uren gewerkt met een kracht op zzp-basis. Voor het Nationaal 
Integriteitssysteem onderzoek (NIS) zijn een projectcoördinator en part-time assistent op 
zzp-basis aangetrokken. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door een onderzoekster 
verbonden aan de Saxion Hogescholen.  

Het NIS project wordt bekostigd door een bijdrage van Transparency International te Berlijn 
gebaseerd op door de Europese Commissie beschikbaar gestelde middelen en een subsidie 
van het Ministerie van Justitie. In de jaarrekening wordt nader ingegaan op de financiële 
rapportage over het NIS-project in 2011. 

Alle reguliere activiteiten van Transparency International Nederland worden met relatief 
beperkte middelen gedaan. Deze middelen zijn gebaseerd op de contributies van leden, 
donaties en een bijdrage van Transparency International te Berlijn (bij elkaar circa €11.500 
aan inkomsten). Hier kunt u meer over lezen in de jaarrekening die achter het jaarverslag is 
gevoegd. 

Momenteel wordt het werk van TI-NL gedaan door de onbezoldigde bestuursleden. In de 
afgelopen jaren is er gepoogd subsidie te verkrijgen om projecten te starten en een 
bureaumedewerker te kunnen inhuren voor een goede basis als organisatie. Helaas is het 
tot op heden niet gelukt een startsubsidie te krijgen of andere fondsen te verwerven. In 2012 
zal hier verder aan worden gewerkt. Hierbij dient aangetekend te worden dat de ervaringen 
leren dat fundraising voor anti-corruptie in Nederland lastig is. 

In 2011 hebben zich een aantal wisselingen in het bestuur voor gedaan. Per mei 2011 is 
Aranka Kellerman die de dagelijkse werkzaamheden voor haar rekening nam gestopt. Ook 
bestuursleden Jaap Rosen Jacobson, Annuska Heldring en Gerben Smid hebben om 
diverse redenen aangegeven hun bestuursfunctie per mei 2011 te willen neerleggen. In het 
voorjaar van 2011 is daarom een bericht uitgegaan naar de leden van TI-NL met een oproep 
voor nieuwe bestuursleden. De overgebleven drie bestuursleden trokken vervolgens na 
gesprekken met diverse geïnteresseerden een viertal nieuwe leden aan. Jetske Krol is 
bereidt gevonden het secretarisschap op zich te nemen. Dit is aangekondigd in de ALV van 
mei 2011. Daarnaast hebben de heer Dick Alblas en de heer Jos Schippers aangegeven 
geïnteresseerd te zijn. Uiteindelijk heeft de heer Alblas zich kandidaat gesteld voor de ALV 
van 13 december 2011. Daarnaast is gezocht naar een tweede jong bestuurslid voor de 
continuïteit en diversiteit van het bestuur gezien de hoge gemiddelde leeftijd van het 
bestuur. Met de aanmelding van Gerke Berenschot is daarvoor een passende kandidaat 
gevonden. Mevrouw Krol en de heren Alblas en Berenschot zijn op 13 december aan de 
ALV voorgedragen.  

Per 13 december 2011 bestaat het bestuur van de vereniging Transparency International 
Nederland uit de volgende personen: 

- Paul Arlman, voorzitter 
- Gijs van de Mandele, penningmeester 
- Jetske Krol, secretaris 
- Alphons Ranner, algemeen bestuurslid en verantwoordelijk bestuurslid voor het NIS-

project 
- Dick Alblas, algemeen bestuurslid 
- Gerke Berenschot, algemeen bestuurslid 

 
Het bestuur komt gemiddeld twee maandelijks bijeen voor haar bestuursvergadering. 
Tussentijds heeft het bestuur veelvuldig contact via e-mail ten aanzien van de lopende 
zaken. Het TI-NL bestuur onderneemt op hoofdlijnen de volgende activiteiten: 

 Het TI-NL bestuur bepaalt de missie, de strategie en de te bereiken doelen 
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 Het TI-NL bestuur neemt besluiten ten aanzien van lopende zaken/projecten 

 Het TI-NL bestuur maakt keuzes over te ondernemen activiteiten en voert deze uit 

 Het TI-NL bestuur draagt zorg voor een financieel gezonde organisatie 

 Het TI-NL bestuur onderhoudt contact met TI-S Berlijn en draagt bij aan de 
organisatiedoelen van TI-S 

 Het TI-NL bestuur onderhoudt contacten met leden en relaties  

 Het TI-NL bestuur verzorgt presentaties en lezingen 
 
 

Accreditatie vereniging 

Het Chapter TI-NL heeft in 2011verlenging van accreditatie uit Berlijn gekregen van 
Transparency International. Voor behoud van deze accreditatie is de vereniging gevraagd 
aanvullende fondsen te werven en haar activiteiten uit te breiden.  

Doordat TI-NL met vrijwilligers werkt en geen personeel heeft moeten er keuzen worden 
gemaakt in de werkzaamheden die opgepakt kunnen worden. De potentie en mogelijkheden 
voor activiteiten zijn zeer groot, maar lastig te realiseren met de beperkte capaciteit die de 
vereniging heeft. Zo is er onder de leden veel kennis, kunde en netwerkpotentieel. Het idee 
is om daar de komende jaren meer gebruik van te gaan maken, onder andere door met 
inhoudelijke werkgroepen te gaan werken en verdere inzet te plegen op het aantrekken van 
financiering om het mogelijk te maken personeel aan te stellen en de activiteiten te kunnen 
uitbreiden. 

 
Communicatie en publicaties 

Voor communicatie wordt de website van Transparency Nederland gebruikt en wordt de 
nieuwsbrief Integritijd uitgegeven. Vanwege personele wisselingen is de nieuwsbrief in 2011 
een keer uitgegeven. Voor 2012 wordt gekeken op welke wijze de communicatie het beste 
vorm kan krijgen. 

In 2011 zijn er twee publicaties uitgegeven door Transparency International waarin 
Nederland opgenomen staat: de tweejaarlijkse International Bribe Payers Index (BPI) en 
jaarlijkse Corruption Perceptions Index (CPI). 

Op 1 november 2011 verscheen de tweejaarlijkse International Bribe Payers Index, waarop 
Nederland samen met Zwitserland de beste positie in nam. Voor de website werd een 
bericht opgesteld waarin dit resultaat in het juiste perspectief werd geplaatst. Begin 
december werd de jaarlijkse CPI index gepubliceerd welke aan Nederland de 7e plaats 
toekende. Hierover werd een persbericht gemaakt welk leidde tot een aantal radio interviews 
en achtergrondgesprekken. Het is de laatste maal dat de CPI op de huidige grondslag 
(methodiek) zal worden gepubliceerd. 

 
Financiën en fundraising in 2011 
 
Tijdens de ALV van 30 mei 2011 is de jaarrekening 2010 besproken en is decharge verleend 
door de kascommissie. Het jaar 2010 is met een positief resultaat afgesloten. Bij de 
bespreking van de jaarrekening 2011 in de volgende ALV zal nader worden ingegaan op de 
financiële situatie van TI-NL.  
 
TI-NL heeft onlangs (najaar 2011) de Anbi-status verworven. Dit moet het gemakkelijker 
maken in de toekomst om donateurs aan te trekken. 
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Er is in 2010 en begin 2011 veel tijd besteed aan het onderzoeken 
financieringsmogelijkheden, via website, eigen netwerk en fondsenboek. Helaas is de 
conclusie daarvan, dat het aantal instanties waar TI-NL een verzoek zou kunnen indienen 
beperkt is. Vaak zijn doelstellingen van fondsen alleen indirect van toepassing en niet direct 
op het gebied van corruptie.  
 
In 2011 is door Transparency International voor een tweede maal een aanvraag voor 
meerjarige ondersteuning van het werk van TI-S en TI-NL aan de Postcode Loterij 
ingediend. Deze aanvraag is helaas afgewezen. Dit niet vanwege de inhoud of wijze van 
aanbieden, maar vanwege de vele aanvragen die zij hebben gekregen. 
Overwogen wordt in 2013 nogmaals een aanvraag in te dienen. 

Ten bate van NIS is een bijdrage van 60.000 euro toegezegd door het Ministerie van 
Veiligheid & Justitie. Met andere potentiële donoren en bedrijven werden gesprekken 
gevoerd. Het kan zijn dat de publiciteit rondom het NIS rapport in 2012 mogelijkheden biedt 
om nieuwe activiteiten en sponsoring ontplooien. 

Shell doneert aan TI-S en daar krijgt Nederland indirect een klein deel van (€5.000) via 
Transparency International Berlijn. U kunt deze inkomsten terugvinden in bijgevoegde 
jaarrekening over 2011. 

In 2011 zijn voor het eerst bedrijfsdonaties ontvangen. Vier grote accountantskantoren 
dragen ieder 1.000 euro bij. In 2012 wordt fundraising onder bedrijven en eventueel 
lidmaatschap voor bedrijven nader onderzocht. 

Aangetekend dient te worden dat de hoge scores van Nederland op de diverse indices niet 
gunstig zijn voor de fundraising. Desalniettemin is het voor TI-NL noodzakelijk om meer 
financieel inkomen te generen om haar activiteiten uit te kunnen breiden. Dit wordt ook door 
TI-S aangegeven. In december 2011 zijn twee bestuursleden naar Berlijn gegaan voor een 
tweedaagse workshop financial sustainability en fundraising. Er zijn in West-Europa 
meerdere Chapters in een soortgelijke situatie met weinig financiële middelen en 
afhankelijkheid van pro-bono werk.  

 
Project NIS – TI-NL 
 
In 2011 is veel aandacht en tijd besteed aan het project National Integrity System 
Assesment (NIS). Dit project wordt gedaan onder supervisie van bestuurslid Alphons 
Ranner. Het beeld dat het onderzoek moeten opleveren van de huidige stand van zaken met 
betrekking tot integriteitsbevordering en corruptie(-bestrijding) in Nederland moet gaan 
dienen als basis om (politieke) hervormingen op het gebied van corruptiebestrijding, maar 
ook de versterking van de integriteit door te voeren. De belangrijkste bestuurlijke en 
maatschappelijk instellingen en organisaties, die een rol spelen in de bevordering van 
integriteit of juist corruptie bestrijden, zijn het afgelopen jaar door de onderzoekster in 
opdracht van Transparency bekeken en beoordeeld. Het onderzoek liep parallel met 
onderzoek in vierentwintig andere Europese staten en werd grotendeels gefinancierd door 
de Europese Commissie. Mede dankzij een gift van het Ministerie van Veiligheid & Justitie 
heeft Nederland ook aan dit project mee kunnen doen. Doel van het project is een beeld te 
krijgen van de formele voorzieningen en hoe die in de praktijk functioneren. Met ambtelijke 
vertegenwoordigers van de meest betrokken departementen en instanties als het Openbaar 
Ministerie, de Ombudsman, de Kiesraad en de Algemene Rekenkamer maar ook met de 
private sector zijn intensieve discussies gevoerd door de onderzoekster mevrouw W. 
Slingerland van Saxion Hogeschool. 
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Er is door een begeleidingsgroep van hoogleraren geadviseerd ten aanzien van het 
onderzoek en de onderliggende methodologie. In november is een hoorzitting over de door 
W. Slingerland verkregen resultaten gehouden onder leiding van Paul Arlman waar een 
dertigtal deskundigen hun visie gaven op het conceptrapport. Dit heeft geresulteerd in 
complimenten alsmede een groot aantal suggesties en amendementen met als gevolg dat 
de publicatie van het onderzoek een aantal maanden in tijd diende te worden opgeschoven 
naar voorjaar 2012. 
 
Vervolgens is een tweede begeleidingsgroep opgericht. Zij krijgen in 2012 tot taak te 
adviseren hoe de resultaten van het onderzoek zo goed mogelijk onder het publiek, politici 
en andere betrokken partijen kunnen worden verspreid.  
 
De uiteindelijke publicatie van het onderzoek heeft op 14 mei 2012 plaatsgevonden. De 
aanbevelingen naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek zullen in 2012 verder 
worden uitgewerkt. 
 
 
 
Conferenties, lezingen en werkbezoeken in Nederland 
 
Jaarlijkse TI-NL conferentie: Sport en integriteit 

In 2011 is gewerkt aan de voorbereiding van de jaarlijkse conferentie van TI-NL. Voor 2011 
is gekozen voor het thema „integriteit in de sport‟. In nauwe samenwerking met diverse 
prominente sportorganisaties zoals NOC*NSF zijn in 2011 voorbereidingen getroffen voor 
het houden van de conferentie op 16 februari 2012. 

In december 2012 is bestuurslid Gerke Berenschot van TI-NL naar een conferentie van 
Transparency International over Integriteit en Sport gegaan in Berlijn. Overleg werd gevoerd 
met TI; mede gezien de relatie van TI-S met onder meer de Fifa.  

Inleidingen en presentaties 

De afgelopen periode werd twee maal een inleiding over corruptie verzorgd voor Comenius 
postacademische themaleergangen. Op verzoek van het Utrechtse SIB werd deelgenomen 
aan zogenoemde datingsessies van NGO‟s met studenten. Voor Thought Leadership 
verzorgde Alphons Ranner op 18 november een inleiding voor het vierde “corporate fraud 
and corruption forum”. Het betrof een overzicht van de ontwikkeling van corruptie in 
ontwikkelingslanden en de evolutie in het beleid van de Europese Commissie en de 
Europese lidstaten. In het bijzonder de veranderende opvattingen bij ontwikkelingshulp en 
het voorschrijven van betalingen die per overheid per land en per project worden gedaan 
door de mijnbouwsector en de nieuwe middellange termijn strategie van Transparency 
International kwamen daarbij aan de orde. Gijs van der Mandele gaf onder andere een 
presentatie voor de PwC/VU conferentie over economic crime in Nederland en Duitsland. 
Dick Alblas gaf op 8 december een presentatie tijdens de conferentie van World Legal 
Forum. 

Contact met het TI Secretariaat in Berlijn en TI conferenties 
 
Met het Secretariaat van Transparency International (TI-S) wordt contact gehouden over 
allerhande zaken. Hierbij valt te denken aan: 

 Deelnemen aan gezamenlijke (lobby) acties 

 Bijdragen leveren aan gezamenlijke publicaties 

 Beïnvloeden van internationaal beleid/beleid van TI 
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 Ondersteuning krijgen voor activiteiten in Nederland in de vorm van 
informatie/sprekers 
 

Jaarlijks vindt er een regionale bijeenkomst plaats voor alle Chapters in Europa en Centraal 
Azië (ECA). Deze werd dit jaar in Sibiu, Roemenië gehouden. Paul Arlman heeft aldaar TI-
NL vertegenwoordigd.  

Daarnaast vindt er jaarlijks de Algemene Ledenvergadering plaats voor alle Chapters en 
individuele leden. In oktober 2011 werd de Algemene Ledenvergadering 2011 in Berlijn 
gehouden. Hierbij waren voor TI-NL Alphons Ranner en Jetske Krol aanwezig. Tijdens de 
Jaarlijkse Ledenvergadering is gesproken over de Strategie 2015 van Transparency 
International en de implementatie daarvan. Daarbij werd aangegeven dat in het vervolg 
gestreefd zou worden naar grotere eenvoudige programma‟s in plaats van de huidige 
kleinere complexe projecten. De voorgestelde nieuwe methodologie voor de Bribe Payers 
Index en de Corruption Perception Index kwam aan de orde. 
 
Vanuit de EU invalshoek werd aandacht gevraagd voor het Europese anti-corruptiebeleid, 
het business integrity programma, Finance Watch en het beleid ten aanzien van de 
verplichte publicatie per land en per sector van financiële afspraken door mijnbouw 
ondernemingen. Verder werd men geïnformeerd over het Europese nabuurbeleid (in het 
bijzonder Egypte en Tunesie), het ontwikkelingsbeleid van Europa en de asset recovery. 
Tijdens de plenaire sessie op zondag 16 oktober werden de financiën van TI besproken, 
nieuwe bestuursleden verkozen en is er gesproken over resoluties en de „guiding principles‟. 
TI heeft 87 geaccrediteerde nationale chapters,1 acht chapters in formatie en vijftien 
nationale contacten. Van het totale budget van € 42,6 miljoen in 2010 neemt Europa/ Azie 
(ECA) 17% voor haar rekening, TI-S 28% en de drie andere werelddelen (APD, AME en 
AFME) 55%. De totale inkomsten van TI-S bedroegen in 2010 18,027 miljoen en de totale 
uitgaven 17,790 miljoen. Een-derde gaat naar de nationale chapters.  

Huguette Labelle (vz) en Akere Tabeng Muna (vice vz) werden zonder tegenkandidaten 
herkozen. Als nieuwe bestuursleden werden gekozen Jermyn Brooks, Elisabeth Ungar 
Bleijer,Rueben Lifuka, Delia Ferreira Rubio, Jose Carlos Ugaz en Elena Panfilova.  
Er werden resoluties aangenomen over the Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness, 
The Arab Spring, Robust Anti-Corruption Mechanisms in Climate Governance, Upcoming 
G20 Meeting including Governance of Stolen Assets, Submission to the upcoming fourth 
session of the UNCAC Conference of States Parties.  

Tot slot heeft TI-S in december 2011 nog twee tweedaagse workshops gehouden in Berlijn 
voor Chapters. Gerke Berenschot heeft namens TI-NL deelgenomen aan de Workshop 
'Transparency International and Sports' op 4 en 5 december. Paul Arlman en Jetske Krol 
hebben deelgenomen aan de workshop „Towards financial sustainability after the end of E-
NIS‟ op 10 en 11 december. 
 
 
Lobbywerk en netwerken 
 
Wetgeving 
 
Op 5 oktober 2011 werd de door de Commissie Binnenlandse Zaken en Justitie 
georganiseerde rondetafel met experts op het gebied van klokkenluiders en -regeling 
bijgewoond door TI-NL. Minister Donner heeft op 3 oktober een AMvB naar de Tweede 

                                                           
1 Het TI chapter Polen is in 2011 gedeaccrediteerd.  
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Kamer gestuurd, waarin hij een de bestaande klokkenluidersregeling voor ambtenaren 
uitbreidt met een advies- en verwijspunt. Die bestaat uit door hem benoemde onafhankelijke 
experts. Uitdrukkelijk wordt niet beoogd de kwestie rond melding, onderzoek en 
ondersteuning voor klokkenluiders uit de private sector te regelen. Door de experts is zowel 
qua opzet als qua werking kritiek geuit op het huidige door de Minister vorm te geven 
meldpunt.  
 
Kamerlid Van Raak (SP) had in 2011 in nauwe samenwerking met de Expertgroep 
Klokkenluiders (Van Buitenen cs) een initiatief wetsvoorstel in voorbereiding dat een overall 
aanpak voor zowel publieke als private sector beoogt te regelen. TI-NL is hier een groot 
voorstander van, met name gelet op de hierin te regelen noodzakelijke en adequate 
bescherming van de klokkenluiders, waaraan het op dit moment ontbreekt.  
 
Op 9 november 2011 is het Algemeen Overleg gevolgd. De Minister blijft bij zijn voorstel om 
het advies- en verwijspunt ten aanzien van de publieke sector nu toch te regelen.  
 
TI-NL volgt de ontwikkelingen op de voet. 
 
Contacten Ministeries 
 
Op 3 oktober 2011 was TI-NL uitgenodigd bij het openbare gedeelte van de bijeenkomst van 
het platform corruptiebestrijding. Dit platform was voor het laatst in 2007 bijeen geweest. 
Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie verzorgd door medewerkers van het Bureau 
Ontnemingswetgeving van het OM en het Ministerie van Justitie over asset tracing en 
recovery in het kader van internationale ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen. 
Inmiddels is er op 7 november 2011 een nadere kennismaking gevolgd met de coördinator 
corruptiebestrijding op het ministerie van Justitie.  
 
Ontwikkelingssamenwerking – Buza 

Met het Ministerie van Buitenlandse zaken/Ontwikkelingssamenwerking was ook na de 
aldaar gehouden conferentie over corruptie in Nederland veelvuldig contact. Zo werd 
gesproken over de subsidiering van zowel EITI als van de TI-organisatie. Sinds eind 2010 
sponsort Ontwikkelingsamenwerking ook weer de TI-S organisatie. Het conceptrapport voor 
het Noorse ministerie van ontwikkelingssamenwerking (NORAD) werd besproken nadat TI-
NL bestuursleden Alphons Ranner en Paul Arlman uitgebreid waren geïnterviewd. Het 
overleg van de managing director Cobus de Swardt met Minister Knapen werd voorbereid 
en bijgewoond. In overleg met TI-Berlijn werden stukken over corruptie aangeleverd ten 
behoeve van de projectgroep “Goed Bestuur”. 

BIOS 
 
Met het BIOS werd overleg gevoerd over de prioriteiten die dit bureau voor de toekomst ziet 
op het gebied van de integriteitsbevordering. Tevens werden twee conferenties bijgewoond 
over aan integriteit en fraude gelieerde onderwerpen. 

Contacten andere anti-corruptiefora 
 
Op 10 oktober 2011 is door het bestuur van TI deelgenomen aan een door het World Legal 
Forum georganiseerde de expertmeeting omtrent de ontwikkeling van een International 
Dispute Resolution op het gebied van fraude en corruptie. Voorts heeft het bestuur actief 
deelgenomen aan lezingen en workshops op het in op 6 december j.l. door het World Legal 
Forum georganiseerde congres: Managing Corporate Conflicts from threat to opportunity for 
sustainable business. 
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Paul Arlman woonde de NGO ochtend van de Ambassadeursconferentie bij op 16 maart 
2011. In gesprekken met een zevental ambassadeurs bleek dat zij meer dan ooit tevoren 
gespitst zijn op het ondernemen van acties, vaak maar niet uitsluitend in EU verband- ter 
voorkoming of bestrijding van corruptie. 

International Criminal Law Network 

In de eerste helft van 2011 overlegden Alphons Ranner en Paul Arlman met een aantal 
deskundigen over de opzet van een nieuwe tak van het World Legal Forum -waarvan 
Arlman tevens bestuurslid is- gericht op corruptiebestrijding door het World Legal Forum die 
daarvoor mogelijk fondsen beschikbaar heeft. De discussie gaat met name in de richting van 
zelfregulering per sector in plaats van regelgeving maar heeft nog niet tot conclusies geleid. 
TI S directeur De Swardt was voorzitter van de op 8 december gehouden conferentie 
waarvoor alle TI NL leden zijn uitgenodigd. 

Europese activiteiten 

Er is deelgenomen aan verschillende activiteiten van TI Brussel. Zo werd geadviseerd 
betreffende nieuwe concept richtlijnen van de Europese Commissie voor Corporate 
Governance bij financiële instellingen, voor derivaten en de herziening van de “Acte Unique”. 
Daarnaast werd de deelneming van Transparency aan de nieuwe Brusselse lobbygroep 
Finance Watch (deelnemer namens TI Jacques Terray) kritisch begeleid. Ook werden 
adviezen uitgebracht aan de werkgroep van de Europese Commissie die zich richt op 
financiële marktstructuren. Met een Europarlementariër en vertegenwoordigers van diverse 
NGOs werd in Brussel uitgebreid gesproken over de aanpak van de corruptiebestrijding door 
het Europese Parlement en de Europese Commissie. Een code of conduct voor de MEPs is 
in voorbereiding. 

Ook werd deelgenomen aan overleg over de voorstellen van de Commissie inzake de 
rapportage van mijnbouwondernemeningen bij investeringsprojecten in ontwikkelingslanden, 
e.e.a. in lijn met de Amerikaans Frank-Dodd wetten. 

Stolen assets 

Met Berlijn en het Franse Chapter werd overleg gevoerd over hoe naast de top down 
benadering van het weer terugkeren van door dictators via corruptie gestolen tegoeden en 
andere activa naar ontwikkelingslanden ook een bottom up benadering in de Europese 
lidstaten te volgen. Het Franse Chapter was daarmee succesvol en verkreeg een 
verrassende uitspraak van het Cour de Cassation dat, na afwijzende beslissingen van lagere 
hoven aan TI F “standing” gaf in het algemeen belang. 

Transparantie politieke partijen 

In navolging van de Franse en Belgische Chapters is gestart met het opzetten van een 
enquête naar de opvattingen van Nederlandse politici over transparantie en integriteit en 
partijfinanciering. Gelet op de unieke parlementaire situatie van Nederland is contact 
gezocht met een universiteit. Gebrek aan middelen bij deze Universiteit en TI NL maakte dat 
aan dit initiatief geen vervolg kon worden gegeven, mede ook omdat basis materiaal in 
Frankrijk en België niet ter beschikking kon worden gesteld. 

OECD en TI  

In 2011 publiceerde Transparency International haar zevende voortgangsrapportage over de 
naleving van de OECD: „Transparency International Progress Report 2010: Enforcement of 
the OECD Anti-Bribery Convention‟. Nadien startte TI een campagne om overheden die de 
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code hebben ondertekend maar in de praktijk niet of nauwelijks vervolgen, zoals Nederland, 
te bewegen een actievere opstelling te kiezen. 

 

2012 en verder 

In 2011 heeft Transparency International ondanks personele wisselingen en beperkte 
middelen verscheidene activiteiten ontplooit zoals de begeleiding van de NIS-studie, de 
voorbereiding voor de conferentie „sport en integriteit‟, contacten onderhouden met leden, de 
overheid en andere relevantie actoren en het geven van lezingen en aanwezigheid op 
belangrijke bijeenkomsten en conferenties. In 2012 zal het bestuur zich voornamelijk 
focussen op de publicatie van NIS landenstudie, het opstellen van aanbevelingen op basis 
van de bevindingen van de studie en deze aanbevelingen onder de aandacht brengen en 
uitventen onder de Nederlandse sectoren en het publiek. 

Daarnaast zal verder worden gewerkt aan de bestendiging van TI-NL als organisatie en de 
daarvoor benodigde ledencontacten, fundraising en termijnplanning.  

In de bijlage kunt u de financiële weergave over 2011 lezen in de „jaarrekening 2011‟. 

Transparency International Nederland dankt haar leden, donateurs, en contacten van harte 
voor hun bijdragen aan de activiteiten die TI-NL in 2011 heeft kunnen ontplooien zoals de 
NIS-landen studie. Transparency International Nederland wil deze samenwerking graag 
voorzetten in 2012 om meer integriteit, inzichtelijkheid en toerekenbaarheid te bevorderen in 
Nederland. 

 

 


